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1. Grillockhandtag

2. Grillock

3. Demonterbar temperatur-

regulator med nätsladd

4. Temperaturindikeringslampa

5. Apparatintag

6. Grillplatta

7. Droppbricka

8. Grillhållare

9. Grillhållarhandtag

10. Grillunderdel

11. Stödben

12. Matbricka

13. Stödben
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Monteringsanvisningar

Placera grillunderdelen (10) 
och matbrickan (12) uppochner 
uppe på varandra. För in de fyra 
stödbenen (11) genom de fyra 
hålen och in i matbrickan (12). 
Se till att styrstiftet (A) glider 
i spåret. Styrstiften i de fyra 
stödbenen ska klicka fast i 
motsvarande hål i matbrickan 
och grillunderdelen. Vrid de fyra 
stödbenen (11) tills de klickar fast. 

Vänd delarna och pressa ner 
matbrickan (12) mot stödbenens vinkel. 
Kontrollera att grillunderdelen (10) är 
horisontell

Lägg grillhållaren (8) med droppbrickan (7) 
på grillhållaren (10

1.

2.

3.  
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Monteringsanvisningar

OBSERVERA:  DU KAN TA MED DIG GRILLHÅLLAREN 

(8) OCH GRILLPLATTAN (6) FÖR ATT ANVÄNDA ELGRILLEN 

INOMHUS, T.EX. I KÖKET.

REKOMMENDATION:  ANVÄND INTE 

GRILLOCKET (1) NÄR DU GRILLAR INOMHUS.

KOM I HÅG: DU FÅR BARA ANVÄNDA GRILLPLATTAN 

(6) TILLSAMMANS MED DEN TILLHÖRANDE 

GRILLHÅLLAREN (8)!

OBSERVERA!
GRILLPLATTAN (6) FÅR BARA AN-

VÄNDAS TILLSAMMANS MED MOT-
SVARANDE GRILLHÅLLARE (8)

Kontrollera att grillplattan är kall och inte ansluten 
till elnätet. Lägg grillplattan (6) på grillhållaren (8). 
För in apparatintaget (5) in i motsvarande öppning 
på grillhållaren. 
Därefter kan du lägga ner grillplattan på 
grillhållaren. 

Använd de två skruvarna M4 x 65 (C) och 
planbrickorna (B) för att fästa grillockhandtaget (1) 
på grillocket (2). Dra åt skruvarna medurs.

Anslut temperaturregulatorn (3) till grillplattans 
(6) apparatintag och nätkontakten till ett lämpligt 
vägguttag. Se till att grillhållaren (8) ligger stadigt 
på grillunderdelen (10) när du gör detta.

4.

5. 

6.

5



VARNING

Varning

 ● OM DU ANVÄNDER ELGRILLEN SOM BORDSGRILL FÅR DU BARA 
ANVÄNDA DEN MED GRILLPLATTAN OCH GRILLHÅLLAREN. 

 ● HÅLL GRILLEN MINST 30 CM FRÅN VÄGGEN NÄR DU ANVÄNDER 
DEN. SKRUVA INTE BORT PLASTFÖTTERNA UNDER GRILLPLATTAN. 
DETTA MINSKAR DET NÖDVÄNDIGA UTRYMMET MELLAN 
GRILLPLATTAN OCH GRILLHÅLLAREN, VILKET KAN MEDFÖRA 
ATT PLASTDELARNA SMÄLTER. DETTA KAN I SIN TUR ORSAKA 
ALLVARLIGA PERSONSKADOR OCH SKADOR PÅ GRILLEN.

 ● VAR FÖRSIKTIG. UNDVIK ATT SNUBBLA PÅ NÄTSLADDEN NÄR 
DU ANVÄNDER GRILLEN. PLACERA NÄTSLADDEN SÅ ATT DEN 
ÄR UR VÄGEN. KOM IHÅG ATT TA BORT NÄTSLADDEN FRÅN 
GRILLPLATTAN NÄR DU INTE LÄNGRE ANVÄNDER GRILLEN.
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Utomhusanvändning

FÖRE ANVÄNDNING 
Läs dessa anvisningar noggrant. De innehåller viktiga råd om hur du använder och underhåller grillen 
och använder den på ett säkert sätt. Spara användarhandboken och låt den följa med grillen vid be-
hov. Grillen får bara användas för avsett syfte enligt dessa anvisningar.

 ● Respektera eventuella lokala föreskrifter.

 ● Hantera emballagematerialet på lämpligt sätt.
Innan du använder grillen första gången ska du:

 ● ta hand om emballagematerialet och tvätta av grillplattan (6), droppbrickan (7) och grillocket (2) 
ordentligt.

VIKTIGT:  
Torka av alla olika delar ordentligt. Detta gäller i synnerhet temperaturregulatorn (3). Doppa aldrig 
nätsladden med regulatorn i vatten. Värm upp grillen till högsta värme i ca 3 – 5 minuter, med locket 
på plats och utan någon mat. Rester från tillverkningen kan orsaka viss lukt och rök när du använder 
grillen första gången

Före användning

Inomhusanvändning
Du kan använda elgrillen inomhus som en 
bordsgrill. Håll grillplattan (6) och grillhållaren 
(8) i de värmeisolerade handtagen (9) och lyft 
upp delarna från grillunderdelen (10). 

Bär in bordsgrillen och använd den inomhus.  
Se till att du inte snubblar på nätsladden. 
REKOMMENDATION:  
Vi rekommenderar att du inte använder 
grillocket (2) inomhus.
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Säkerhetsföreskrifter
 ● Denna grill är inte avsedd för kommersiell användning – bara för privat användning.
 ● Denna grill kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, känslomässig 

eller mental förmåga samt brist på erfarenhet om de övervakas eller undervisas om hur grillen 
används på ett säkert sätt, och att de förstår riskerna med att använda den. Rengöring och 
underhåll av grillen får bara utföras av barn med kontinuerlig övervakning. Håll grillen och dess 
nätsladd utom räckhåll för barn yngre än 8 år.

 ● Grillen får bara anslutas till ett vägguttag som motsvarar uppgifterna på märkskylten. 
Vägguttaget ska vara jordat.

 ● Använd bara en grill per vägguttag, och använd bara jordade skarvsladdar på ett säkert sätt, med 
en jordledare på minst 1,0 mm2 (kapacitet minst 10 A).

 ● Vi rekommenderar starkt att hushållsapparater bara strömförsörjs via en jordfelsbrytare med en 
utlösningsström på högst 30 mA. Kontakta din elektriker om du är osäker.

 ● Du får bara använda den nätsladd som levereras med grillen.
 ● Kontrollera regelbundet om nätsladden är skadad. Om den visar tecken på skada eller är skadad 

får du inte använda grillen.
 ● Du får inte använda grillen (dra omedelbart ur nätkontakten ur vägguttaget) om

• grillen, kapslingen eller nätsladden är skadad,
• grillen visar tydliga tecken att vara skadad,
• du misstänker ett fel på grund av att du har tappat grillen eller liknande.

 ● Stäng av strömmen och lossa kontakten ur vägguttaget
• om det uppstår ett fel medan du använder grillen,
• innan du rengör grillen eller ska flytta den till en annan plats,
• efter användningen.

 ● Kontrollera grillen och nätsladden regelbundet. Sluta omedelbart använda den genom att lossa 
kontakten ur vägguttaget om du får några problem med grillen.

 ● Om nätsladden är skadad ska den bytas av tillverkaren, dennes kundtjänstavdelning eller 
motsvarande professionella för att undvika risker.

 ● Använd inte grillen i närheten av vatten, t.ex. badkar, handfat eller andra vattenkärl. Utsätt den 
aldrig för regn, snö eller annan fukt.

 ● Placera nätsladden och kabeln så att du inte oavsiktligt kan komma i kontakt med den eller 
fastna i den.

 ● Låt inte skarvsladden eller nätsladden komma i kontakt med den varma grillplattan.
 ● Dra inte nätsladden över vassa kanter. Kläm inte fast den, t.ex. under dörrar eller liknande.
 ● Ställ inte grillen över kanten eller hörnet på ett bord, och undvik all kontakt med grillens varma 

ytor.
 ● Använd inte grillen utan droppbrickan och utan att den står på grillunderdelen.
 ● Täck inte grillplattan med aluminiumfolie för brickor. Det kan skada nonstick-ytan.
 ● Kontrollera ordentligt att grillen är korrekt monterad innan du använder den.
 ● Håll grillen på minst 30 cm avstånd från väggar när du använder den.
 ● Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara farligt hög när du använder grillen. Var försiktig när du 

använder den. Håll den väl undan brännbara material.
 ● Var försiktig! Grillplattan blir mycket varm, och den förblir varm länge efter att du har stängt av 

den. Undvik brännskador! Rör inte någon varm yta, och var försiktig när du hanterar grillen efter 
användningen.

Säkerhet



 ● Akta dig för fett-, olje- eller vätskestänk medan du grillar.

 ● Lämna inte grillen utan övervakning medan den är påslaget och fortfarande varm.

 ● Rör inte grillen (locket eller grillplattan) medan du grillar. Risk för brännskador!

 ● Du får inte använda grillkol eller liknande brännbart bränsle med denna grill

 ● Denna grill är avsedd att användas i hushåll och liknande sammanhang, som t.ex.:

• personalkök i affärer, kontor och andra arbetsplatser,

• gårdshushåll,

• gäster på hotell, motell eller motsvarande bostäder,

• bed- and breakfast-sammanhang.

 ● Du får bara använda denna grill så som det beskrivs i denna användarhandbok. All annan 
användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elstötar eller 
personskador som kan vara mer eller mindre tillfälligt eller permanent invalidiserande.

 ● Denna grill får bara användas för matlagning.

 ● Lossa aldrig nätsladden ur kontakten genom att dra i själva sladden eller med våta händer.

 ● Av säkerhetsskäl får du bara använda de tillbehör som rekommenderas eller levereras av 
tillverkaren.

 ● Stäng alltid av grillen innan du lossar kontakten ur vägguttaget.

 ● Låt grillen kallna helt innan du tar bort tillbehör eller rengör den.

 ● Ta bort nätsladden innan du rengör grillen. Grillens apparatintag måste vara helt torrt innan du 
använder grillen igen. Doppa aldrig nätsladden eller termostatpluggen (4) i vatten eller någon 
annan vätska.

 ● Bara behörig personal får reparera elapparater. Reparationer utförda av outbildade personer 
kan orsaka avsevärd fara för användaren

 ● Reparationer udført at uuddannet personale kan betyde betragtelig risiko for brugeren.

 ● Garantin gäller inte för eventuella skador orsakade av att grillen har använts i ett felaktigt 
syfte, på felaktigt sätt eller oprofessionellt. I sådana fall upphör garantin att gälla.
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Säkerhet / Tekniska data

AVFALLSHANTERING
 ● Gör omedelbart grillen oanvändbar. Dra kontakten ur vägguttaget och klipp av nätsladden. 

Lämna in grillen med tillbehör på en återvinningsstation. Följ dina lokala föreskrifter om detta.
 ● Garantivillkoren framgår av en separat handling.

 ● Kontakta din återförsäljare om du behöver service och/eller garantiarbete på grillen

MODELl Spänning Effekt IP-kod

FCC-EG-201900 / 
RO906-C

230V, 
50/60Hz, 2000W IPX4
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 ● Anslut grillen till ett vägguttag.
 ● Ställ in regulatorn (3) på önskad temperatur (det tar normalt ca 3 minuter att 

förvärma). Förvärmningen går snabbare om locket ligger på plats.
 ● Temperaturindikeringslampan (4) släcks när den önskade temperaturen har 

uppnåtts.
 ● Lägg maten du vill grilla på grillplattan (6).

Grilltider
Den följande tabellen anger rekommenderade grillningstider. Tiderna kan variera beroende på 
vikten och storleken på maten du vill grilla och om du grillar med eller utan locket. Vädret kan också 
påverka grilltiden.

1. Förvärmningen innan du startar grillningen tar ca 3 – 5 minuter. Vrid temperaturratten (3) till 
MAX-läget. Temperaturindikeringslampan (4) tänds, och värmeelementet börjar värmas upp.

2. Nu kan du lägga maten på grillplattan (6). Djupfrusen mat bör tinas upp helt innan du grillar den.

3. Du kan reglera temperaturen med temperaturinställningsratten (3). Temperaturindikeringslampan 
släcks när den önskade temperaturen har uppnåtts.

4. När du vill stänga av grillen vrider du temperaturinställningsratten (3) till läge MIN. Dra kontakten 
ur vägguttaget.

5. Risk för brännskada! Om du av någon anledning behöver flytta grillunderdelen medan grillen 
fortfarande är varm ska du alltid bära den i de värmeisolerande handtagen och flytta den 
långsamt.

6. Den följande tabellen anger en riktvärden för grillning av olika mattider. Grilltiderna kan variera 
beroende på din egen smak och matens tjocklek.

Grillning

MAT TEMPERATUR
INSTÄLLNING

UNGEFÄRLIG GRILLTID 
(MINUTER)

Stek / nötkött 5 15-25
Lamm 5 15-25
Kycklingklubbor 5 15-20
Kotletter 5 20-25
Kycklingvingar 5 15-20
Fläskfilé 4~5 10-15
Hel fisk 5 10-15
Kebab 3~4 10-20
Olika korvar 3~4 10-15
Grön paprika 3~4 5-10
Lök 3~4 10-15
Svamp 3~4 5-10
Potatischips 3~4 10-15



RENGÖRING

RENGÖRING OCH TILLSYN AV GRILLEN

 ● Ta bort kontakten ur vägguttaget.

 ● Låt grillen kallna helt.

 ● Ta bort temperaturregulatorn med nätsladden (3, 4) ut 
apparatintaget (5).

 ● Rengör grillplattan (6) och droppbrickan (7) med varmt diskvatten 
och en fuktig trasa. Använd inte stålull, borte eller repande 
rengöringsmedel för att undvika skador på grillplattans beläggning.

 ● Torka av grillhållaren (8) med en fuktig trasa. Du kan ta bort 
fettstänk med ett milt rengöringsmedel.

OBS:

 ● Grillplattan har en nonstick-beläggning. Skrapa inte denna 
beläggning under grillningen eller rengöringar.

TIPS:

 ● Skydda grillen mot damm och smuts om du inte ska använda den 
under en längre period. Torka av den ordentligt och täck den med 
en plastsäck eller motsvarande.

 ● Förvara den på en torr plats.
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GRILLTIPS

 ● Ditt kött smakar bättre om du låter det marineras i kylskåpet över natten innan du grillar det. Du 
kan göra din egen marinad av olja (för att tillföra fukt), ättika, fruktsaft eller vin (för att möra) och 
en blandning av kryddor för smaksättningen.

 ● Använd alltid tänger för att vända grillad mat. Om du använder en gaffel kan maten torka ut och 
skada nonstick-beläggningen.

 ● Vänd kött och fisk bara en gång under grillningen. Du behöver inte vända det flera gånger, och 
för många vändningar torkar bara ut maten.

 ● Grilla aldrig kött för länge. Även fläskkött blir bättre om det serveras medan det fortfarande är 
lite rosa och saftigt.

 ● Om grillad mat fastnar på grillplattan ska du torka av platten ibland med en bit av en köksrulle 
doppad i olja.

Tips



Konsumentkontakt

Vid reklamation ska du bifoga inköpsbevis . 

Denne vare er produceret i Kina for FCC Products  Co., Ltd. 

Denna grill täcks av reklamationsrätt enligt svensk konsumentlagstiftning. 
Grillen genomgår en sträng  kvalitetskontroll och provning i fabriken

Om det mot förmodan skulle saknas delar  
i paketet, eller om grillen är skadad, ber vi dig kontakta återförsäljaren eller den 

nedanstående konsumentkontakten för att få vidare hjälp.
Fel som har orsakats av felaktig användning, bristfälligt underhåll eller ändring av grillen,  

medför att reklamationsrätten upphör att gälla.

Förstörda delar som inte har orsakats av fel på grillen faktureras enligt gällande prislista 
plus frakt  

och expeditionsavgift.
Om du behöver delar eller vill reklamera ber vi att du kontaktar din återförsäljare eller 

konsumentkontakten:

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3,  2007 KJELLER, NORWAY

Vi letar alltid efter sätt att förbättra våra produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra 
tekniska specifikationer. Du hittar alltid den senaste handboken på www.fccproducts.no. 

   031 189095
+47 924 78 600

  support@fccproducts.no  
www.fccproducts.no

Supportens öppettider: 10-14

ELECTRIC POWER


