
 

        Wokpanna 

 

 

Wookie - gasolwoken för matlagning utan begränsning!  

Överraska dina vänner med en härlig middag serverad direkt från din Wookie! Med ditt mobila kök 
bestämmer du dessutom själv vart middagen skall avnjutas utan att begränsas av tillgång till el. 
Wookie tillagar du i princip vilken mat du vill, kött som fisk, en härlig paella eller varför inte en thaiwok!  

Wookie är varm på ett par minuter och sedan klar att använda. Med de två alternativa storlekarna 
anpassar du stekytan efter storleken på sällskapet.  

Önskar du arbetsyta direkt runt din wok finns de specialtillverkade sideboarden du sätter direkt på 
woken!  

Woken är en gasolgrill som ska användas utomhus.  

 

Fakta Gasolwok  

• Wokarna tillverkas i Jordbro Allt Inom Smide & Rostfritt AB.  

• Woken har en stekyta på antingen 60 cm alternativt 1 meter.  

• Woken placeras på en benställning med tillhörande gasolbrännare.  

• Benställningen är i rostfritt och monteras lätt ner vid transport. Med de specialtillverkade 
vingbultarna behöver du aldrig tänka på att ta med verktyg.  

• Gasolbrännaren är tillverkad enligt gällande CEE norm och är en så kallad tändsäker, vilket 
innebär att den automatiskt stänger av gasen om lågan slocknar.  

• Runt gasolbrännaren sitter ett vindskydd.  

• På gasolbrännaren sitter en regulator för steglös justering av lågan.  

• Tänk på att ta hand om din Wok - läs gärna våra skötselråd!  

 

 



 

Säkerhetsföreskrifter 

• Woken får endast användas utomhus.  

• Placera alltid woken och gasflaskan på en plan yta.  

• Woken får inte användas i slutna utrymmen på grund av risk för syrebrist.  

• Woken blir het när den är tänd. Håll barn och husdjur på säkert avstånd.  

• Flytta inte på woken när den är tänd eller het - vänta tills woken har svalnat.  

• Låt woken svalna innan du rengör den.  

• Använd grillvantar och grillredskap för att undvika brännskador vid wokning.  

• Lämna aldrig en tänd eller het wok utan uppsikt.  

• Se till att lättantändliga ångor, vätskor (t ex bensin, alkohol) och annat brännbart material 
placeras på säkert avstånd från woken.  

• Woken är endast avsedd för matlagning. Använd aldrig woken till annat än den är avsedd för, t 
ex som värmekälla eller uppvärmning av föremål.  

• Woken är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får 
instruktioner angående hur woken ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. 
Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med grillen.  

 

 

Garantin 

 
Produktgaranti täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans, ej fel som 
uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, 
uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din kvittens/orderbekräftelse/faktura gäller som 
garantin bevis. Ev. formfel inom två år på wokpannan ersätts, gasolbrännare med tändsäkring ett års 
garantin samt högtrycksregulator. Förvara dokumentet väl då dokumentet krävs vid utnyttjande av 
garantin.  

OBS! Gasoltub ingår ej!  

 

Skötselråd Wookie 

Innan pannan tas i bruk: koka upp vatten i pannan flera gånger och diska ur den noga med endast 
vatten (ej diskmedel) tills du ser att den är ren. Smörj sedan in pannan med matolja och värm så att 
fettet inte bränns bort. Klar för användning!  

Du sköter din wookpanna på samma sätt som en gjutjärnspanna.  

• Vid matlagning använder du mat/olivolja eller smör att steka i.  

• Vid rengöring använder du endast hett vatten och diskborste - INGET diskmedel ska användas!  

• Efter disk kan pannan torkas fri från fukt, alternativt värm upp kärlet för att torka det.  

• Efter användning och disk bör kärlet återinfettas med matolja för att undvika rost.  

Det härliga med din Wookie är att den blir bara bättre och bättre ju mer du använder den!  

 

SMAKLIGA MÅLTIDER ÖNSKAR VI ER. 


