
! Share the fun of cooking!KUN TIL BRUG UDENDØRS!
LÆS MANUALEN, FØLG INSTALLATIONS-
INSTRUKTIONERNE TRIN FOR TRIN, 
BLIV FORTROLIG MED GRILLEN OG 
SIKKERHEDS-INSTRUKTIONERNE FØR 
BRUG AF GRILLEN!

FCC-XG-19600DK/ XGRILL3CHEF

CHEF

MANUAL
Installation, brug, vedligeholdelse og sikkerhed

REGISTRER GRILLEN HER 
FOR UDVIDET GARANTI:

SE INSTALLATIONSVIDEO 
FOR DIN GRILL HER:
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 ● GRILLENS TILGÆNGELIGE DELE BLIVER MEGET VARME 
UNDER BRUG.HOLD BØRN OG ANDRE, SOM SKAL HOLDES 
UNDER OPSYN, PÅ SIKKER AFSTAND..

 ● GRILLEN ER KUN BEREGNET TIL UDENDØRS BRUG PÅ VEL 
VENTILEREDE PLADSER.

 ● LÆKAGETEST (SE SIDE 17) SKAL ALTID UDFØRES INDEN 
GRILLEN TAGES I BRUG, OG NÅR GASBEHOLDEREN 
UDSKIFTES. UDFØR OGSÅ EN LÆKAGETEST, HVIS 
PRODUKTET IKKE HAR VÆRET BRUGT I LANG TID OG INDEN 
DEN NYE GRILLSÆSON. KONTROLLER ALTID GASSLANGEN 
FOR SKADER OG REVNER, INDEN DU BRUGER GRILLEN.

 ● GRILL ALDRIG I LUKKEDE RUM ELLER OVERBYGNINGER, DA 
DETTE KAN FØRE TIL RISIKO FOR ILTMANGEL.

 ● FØLGES DEN MEDFØLGENDE VEJLEDNING IKKE, ER DER 
RISIKO FOR ALVORLIGE SKADER PÅ PERSONER OG FASTE 
INSTALLATIONER.

 ● MODIFICERING/ÆNDRING AF GRILLEN KAN MEDFØRE FARE 
OG RESULTERER I AT REKLAMATIONSRETTEN PÅ PRODUKTET 
BORTFALDER.

 ● OVERVÅG ALTID GRILLEN UNDER BRUG, OG HOLD PASSENDE 
SLUKNINGSUDSTYR INDEN FOR RÆKKEVIDDE. GRILLEN BØR 
IKKE BETJENES AF BERUSEDE PERSONER.

 ● GRILLEN MÅ IKKE BRUGES PÅ STEDER, SOM LIGGER LAVERE 
END DET OMGIVENDE OMRÅDE. DA GAS ER TUNGERE END 
LUFT, KAN DEN SAMLE SIG PÅ LAVE STEDER, OG DERMED 
RESULTERE I EKSPLOSIONSFARE. GASANSAMLING KAN OGSÅ 
MEDFØRE ILTMANGEL.

 ● GRILLEN SKAL RENGØRES REGELMÆSSIGT OG 
OMHYGGELIGT  FOR AT FORHINDRE UKONTROLLERET 
FEDTBRAND.  
SE MER OM FEDTBRAND PÅ SIDE 20

ADVARSLER!

SE OGSÅ SIDE 22 FOR FLERE RÅD OG TIP OM GRILLNING OG SIKKERHED.
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Tekniske data

Totaleffekt: 8.2 kW  
Gasforbrug: 547 gram/time 
Gasbeholder (ikke inkluderet): Bruk standardbeholder godkjent for bruk i Norge. Helst 
10/11kg. Selv om både butan-og propangass kan brukes, anbefales propangass for bruk i Norge.

Godkendt slange og regulator kan købes de fleste steder, hvor de sælger udstyr til gasgrill.
Bemærk! Til dette produkt må gasslangens længde maksimalt være 120 cm.

0063-21

Tekniske data

LU,NL,DK,FI,SE, 
CY,CZ,EE,LT, LV,MT,SK,SI, 

BG,IS,NO,TR, 
HR,RO,IT,HU

G30 (butan), G31 (propan) 
og blandinger deraf, LPG 

28-30 mbar 

I3B/P(30)

TIL BRUG I LAND GASTYPEVENTILSTØRRELSE GASKATEGORI

ø0.75 mm

BRUG KUN DEN GASTYPE OG GASKATEGORI, SOM ER ANGIVET I MANUALEN. !

H:108 cm

B: 144cm

D: 65 cm

Produktet er fremstillet i henhold til European Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426
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Læs inden montering

Sørg for, at alle dele og skruer er inkluderet ved at sammenligne 
styklisten med indholdet i kassen. Tjek også, at alt er ubeskadiget, 
inden produktet monteres.

Hvis grillen er skadet i transport, skal grillen ikke monteres før man 
kontakter forhandler eller support@fccbbq.com.

Transportskader på dele, lak eller emalje skal meldes til 
forhandleren eller FCC BBQ før montering og brug af grillen. Hvis 
der rapporteres om skader efter installationen, er der en mulighed 
for, at der kan være opstået skader under installationen. Dette kan 
så ikke betragtes som transportskade.

Bemærk, nogle dele kan være placeret i isoporen/stryrofoam for 
at beskytte delen under transport. Hvis dele mangler, skal du først 
kontrollere emballagen omhyggeligt

Fjern alt emballagemateriale og plastfolie fra grillen, inden grillen 
tages i brug.

FØLG DISSE INSTRUKTIONER NØJE FOR AT 
UNDGÅ ALVORLIG PERSONSKADE ELLER 

BESKADIGELSE AF DIN GRILL.

 ● FØLG INSTRUKTIONERNE I DENNE MANUAL FOR AT UNDGÅ 
FEJLMONTERING. DELE AF SAMLINGEN VIL KRÆVE TUNGE LØFT, 
SOM ANBEFALT UDFØRES AF TO PERSONER SAMMEN, FOR AT UNDGÅ 
PERSONSKADE OG BESKADIGELSE AF GRILLEN.  
NOGLE METALDELE KAN VÆRE SKARPE, BRUG BESKYTTELSESHANDSKER.

 ● ELVÆRKTØJ BØR IKKE BRUGES TIL AT MONTERE GRILLEN. VÆRKTØJER 
MED FOR MEGET KRAFT KAN BESKADIGE OVERFLADEBEHANDLINGEN PÅ 
SKRUER, BESKADIGE EMALJEREDE / LAKEREDE DELE AF GRILLEN SAMT 
LØSNE FORMONTEREDE MØTRIKKER.

 ● HVIS PRODUKTETS LAK ELLER EMALJE ER BESKADIGET UNDER 
INSTALLATIONEN, ANBEFALER VI, AT SKADEN BEHANDLES MED DET 
SAMME FOR AT UNDGÅ SENERE RUSTSKADER. EGNET VARMEBESTANDIG 
LAK KAN BESTILLES FRA SUPPORT@FCCBBQ.COM. 

!



KODE BESKRIVELSE ANTAL

1 HÅNDTAG 1

2 BAKELIT VARMESKJOLD 2

3 TERMOMETER 1

4 THERMOMETERBASE 1

5 HØJRE GRILL 1

6 VENSTRE GRILL 1 

7 MIDTERGRILL 1

8 VENSTRE BRÆNDER 1

9 MIDTERSTE BRÆNDER 1

10 BRÆNDERKAMMER 2

11 HØJRE BRÆNDER 1

12 OPSAMLINGSBOKS 3

13 HØJRE STØTTESIDEBORD 2

14 VENSTRE STØTTESIDEBORD 2

15 GRILLENHED 1

16 SIDEBORD 2

17 TILSLUTNINGSPLADEENHED 2

18 GREBSBASIS 3

19 VENTILRØRSENHED 1

20 OLIEDRYPBAKKE 1

21 TÆNDING 3

22 TVÆRBJÆLKE 2

23 GREB 3

24 KROG 1

25 HØJRE SIDEPLADE 1

26 BASISPLADE 1

27 VENSTRE SIDEPLADE 1

28 FRONTPLADE-1 1

29 FRONTPLADE-2 1

30 FRONTPLADE-3 1

31 FRONTPLADE-4 1

32 HJULDÆKSEL 1

33 AKSEL 1

34 HJUL 2

Komponentoversigt
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Eksplosionstegning

MONTERINGSMATERIEL

KODE BESKRIVELSE ANTAL KODE BESKRIVELSE ANTAL

A ST4.2x10 Skrue 38 H M6 Fløjmøtrik 4

B ST4.2x14 Skrue 8 I M4x8 Skrue 4

C M5x65 Skrue 4 J M8 Låsemøtrik 1

D M5 Fjederskive 4 K M8 Planskive 1

F M5 Planskive 4 L Unbrakonøgle 1

G M6x25 Skrue 4 M Unbrakonøgle 2
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Montering

25

27 1PC

1PC

26 1PC

A   4PCS

A

25
27

26

1.  Montér venstre og højre sidepaneler (25) (27) af rammen til venstre og højre 
side af rammes nederste plade (26) med skruer A.

 

2.  Montér rammens forreste kryds (22) til venstre og højre sidepaneler på 
rammen med skruer A som vist.

 

1 stk.

1 stk. 

1 stk.

4 stk.

1 stk.
4 stk.

1.

2.
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Montering

 

24A

A 18PCS

24 1PC
28 1PC

28

29

30

31

29 1PC
30 1PC
31 1PC

4.  Montér rammens forreste kryds (22) på den anden side af rammen med 
skruer A.

 

1 stk.
1 stk. 
1 stk.
1 stk.
1.stk.

18 stk.

1 stk.
4 stk.

3.  Montér frontpanelet (28) (29) (30) (31) af rammen til venstre og højre 
sidepaneler af rammen i rækkefølge med skruerne A og fastgør redskabskrogen 
(24) til rammens forreste kryds med skruer A.

3.

4.
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Montering

32 2PCS

32

  

34

33 K
J

34 2PCS

33 1PC

K   1PC

J 1PC

M(2)

M(1)

M 2PCS

6.  Sæt hjuldækslet (32) fast i hjulet som vist.

5.  Træk hjulakslen (33) gennem hjulet (34) og højre side af rammen og gør 
den fast med K, J. (Som vist på figuren bruges unbrakonøglen M1 til at fastgøre 
hjulakslen til åbningen i understellets ben og låse den med M2. Drej den i urets 
retning for at låse den)

1 stk.
2 stk. 
1 stk.
1 stk.
2.stk.

2 stk.

5.

6.
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Montering

13 1PC

14 1PC

16 1PC

17 1PC

I 2PCS
A 8PCS

14

13

I

16

17A

7.  Anbring grillenheden (15) på rammen som vist og fastgør den med G og H.

8.  Fastgør sidepladebeslaget (13) (14) til sidepladen (16) med skruen A som vist 
på figuren, og fastgør sidepladens samleplade (17) til (13) (14) med skruen I.

1 stk.
4 stk. 
4stk.

1 stk.
1 stk. 
1 stk.
1 stk.
8 stk.
2 stk.

7.

8.

 BEMÆRK!
PÅ GRUND AF 

GRILLENS VÆGT, 
BØR DETTE TRIN 
UDFØRES AF TO 

PERSONER.
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Montering

1 1PC

2 2PCS

C 4PCS

D 4PCS

F 4PCS

1
2

C
D

F

10.  Fastgør topdækslets håndtag (1) og håndtagets isolering (2) på 
topdækslet med skruen C.D.F som vist.

9.    Fastgør sidepladen til venstre og højre side af bakkeenheden 
 (brug unbrakonøglen L til at låse skruen i urets retning).

1 stk.
2 stk. 
4 stk.
4 stk.
4 stk.

1 stk. 9.

10.
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Montering

2200 11PPCC

2200

5 1PC

6 1PC

7 1PC
6

7

5

11.  Anbring grillnettet (7) i det venstre grillnet (6) på højre grillnet (5) på 
bakken som vist på figuren.

12.  Anbring beholderen (20) fladt under bakken.

1 stk.
1 stk. 
1 stk.

1 stk. 

11.

12.

OBS!  Mønsteret på grillflaten 
kan variere og samsvarer ikke 
nødvendigvis med tegningene.
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Montering

13.

13.  Brug skruen (A) til at fastgøre beslaget, der holder gasindtagsstikket.
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Flytning af grillen

Løft forsigtigt kanten af sidebordet 45 grader.
Træk forsigtigt sidebordet til kanten cirka 20 mm.
Sænk forsigtigt sidebordet og fastgør det til rammens sidepanel.

2

3

Tag fat om samlingen mellem forreste og bageste plade i karret med 
begge hænder og løft det op for at skubbe til grillen..

Klap altid sidebordet op, før grillen flyttes.

Gør følgende for at flytte grillen korrekt::

VIKTIG!
VEJLEDNING 

I KORREKT 
FLYTNING AF 

GRILLEN!
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Regulator og slange

FØLG DISSE INSTRUKTIONER NØJE FOR AT 
UNDGÅ ALVORLIGE SKADER PÅ DIN GRILL OG 

FORÅRSAGE PERSONSKADE.
Slange

 • Tilslut gasslangen til gasindgangen på grillen. Stram godt.

 • Installer regulatoren og slangen. Følg installationsinstruktionerne, der 
fulgte med regulatorsættet.

 • Brug ikke forseglingstape, lim eller væske på forbindelsen.

 • Gasslanger, der anvendes til dette produkt, må ikke være længere end 
120 cm.

 • Kontroller regelmæssigt gasslangen for revner, skader og rådne. Brug 
aldrig en beskadiget gasslange.

REGULATOR
 • Kontroller, at alle kontakter på kontrolpanelet er i OFF-position, inden 

regulatoren tilsluttes gasflasken.

 • Tilslut regulatoren til gasflasken i henhold til din regulator og 
flaskehandlerens anvisninger.

 • Vi anbefaler propangas til brug i de nordiske lande, men butan kan 
også bruges. Butan er dårligt egnet til lave temperaturer.

 • Kontroller, at controlleren ikke er beskadiget.

 • Kontroller, at gasflasken er på en fast, plan overflade og er lavere end 
gasindløbet på grillen.

 • Brug en godkendt gasflaske, der passer til regulatoren.

 • Flasker på 10 kg eller derover anbefales. 

1. Træk slangen helt ind i gasniplen.
2. Anbring slangeklemmen 0,5 - 1 cm fra enden af   slangen.
3. Brug en topnøgle (størrelse 7), en skruenøgle (størrelse 

7) eller en skruetrækker til at stramme slangeklemmen 
og stramme godt.

4. VIGTIG! Der skal udføres en gaslækagetest som beskrevet 
på næste side inden grillen tages i brug.

UDFØR ALTID EN LÆKAGETEST,  
FØR DU BRUGER GRILLEN! 
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Lækagetest

!

!

1. Sluk alle levende flammer, varmekilder og cigaretter i det 
område, hvor lækagetesten skal udføres.

2. Drej alle afbrydere på grillen til OFF-position.
3. Sæt regulatoren i OFF-position og tilslut den til gastanken
4. Spray på lækagespray (eller børst sæbeblandingen) på alle 

samlinger og tilslutninger på gastanken, regulatoren, hele 
slangen og alle ventiler på grillen.

5. Åbn gastilførslen på regulatoren og kontroller omhyggeligt for bobler der  
hvor blandingen påføres.

6. HVIS DER OPSTÅR BOBLER, 
LUK GASFORSYNINGEN, OG 
STRAM ALLE KOBLINGER 
/ LED. GØR DEREFTER EN 
NY TEST. GRILLEN SKAL 
IKKE BRUGES, FØR DU ER 
SIKKER PÅ, AT DER IKKE 
ER LÆKKER. GASLÆKAGE 
KAN FORÅRSAGE 
UKONTROLLERET BRAND, 
SOM KAN SKADE PERSONER, 
FASTE INSTALLATIONER OG 
DIN GRILL

7. Hvis du stadig oplever gaslækage efter gentagne reparationsforsøg, skal du 
kontakte din forhandler eller FCC BBQ-support på support@fccbbq.com for 
at få hjælp til at løse problemet.

!

FØR GRILLEN BRUGES, 
SKAL EN LÆKAGETEST UDFØRES!

 ● LÆKAGETEST SKAL UDFØRES REGELMÆSSIGT, OG HVER GANG 
GASBEHOLDEREN, REGULATOREN ELLER SLANGEN UDSKIFTES.

 ● TEST OGSÅ FØR NY GRILLSÆSON, OG HVIS GRILLEN IKKE ER BLEVET 
BRUGT I EN PERIODE.

Kontroller aldrig for lækager ved hjælp af åben ild, brug 
en lækagespray eller alternativt en sæbevandblanding 
(to dele opvaskemiddel og en del vand).
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Sidste kontrol

GRILLENS PLACERING
 • Grillen skal være placeret mindst 150 cm i alle retninger fra husvægge, træer og 
planter samt andrebrændbare materialer/ væsker under brug.

 • Grillen må ikke placeres under tag eller udbygninger.
 • Sørg for at grillen er placeret på et sted med god ventilation.
 • Grillen må ikke anvendes under normal jordniveau.

SIDSTE KONTROL
• Kontrollér, at alle afbrydere fungerer, 

som de skal.
• Kontrollér, at gasslangen ikke har 

sprækker eller skader. (Dette bør gøres, 
hver gang grillen skal anvendes).

• Sørg for, at såvel gascylinder som 
gasslange ikke kommer i kontakt med 
varme genstande.

GODE TIPS
• HOLD GRILLEN REN. En ren grill 

giver en bedre effekt, mindre røg og 
mindre opflamning.

• FORVARM GRILLEN i ca. 10 minutter 
på fuld styrke, før maden lægges på 
grillen.  
Dette giver et bedre grillresultat, og 
grilningen tager kortere tid.
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Tændingsvejledning

 ● HVIS BRÆNDEREN IKKE ANTÆNDER, SKAL DU DREJE KONTAKTERNE TIL OFF-
POSITION (LUK GASTILFØRSLEN) OG VENTE 5 MINUTTER, FØR DU PRØVER AT 
ANTÆNDE IGEN. 

 ● HVIS GRILLEN IKKE VIL TÆNDE MED NORMAL ELLER MANUEL TÆNDING, SE 
DA AFSNITTET MED TIPS I FEJLFINDINGVEJLEDNINGEN ELLER KONTAKT DIN 
FORHANDLER..

Tændingsvejledning
1. Sæt alle greb i "OFF" -position (rød linje peger opad).
2. Åbn låget. Under tændingsproceduren skal låget stå åbent.
3. Åbn gassen fra gasflasken med regulatoren.
4. Tryk kontrolgrebet ind på den ønskede brænder, og drej den til venstre. 

Brænderen tændes automatisk.
5. Når brænderen er tændt, kan den næste brænder tændes på samme 

måde.
6. Tænd de resterende brændere efter behov.
TIPS: Forvarm grillen i ca. 10-15 minutter ved maksimal temperatur. Efter 
opvarmning skal du justere brænderne til den ønskede ydelse i forhold til 
det der skal grilles.
Hvis brænderne ikke tænder efter 5 sekunder, skal du sætte alle 
kontrolgreb i position "OFF" og lukke regulatoren på gasflasken. 
Vent i 5 minutter. Gentag proceduren ovenfor.

Manuel tænding 
Hvis den indbyggede lighter ikke fungerer, kan du tænde grillen manuelt ved 
hjælp af en lang tændstik eller pejs lighter. 
Læn dig ikke over grillen under tænding.
1. Sæt alle greb i "OFF" -position (rød linje peger opad).
2. Åbn låget. Under tændingsproceduren skal låget stå åbent.
3. Åbn gassen fra gasflasken med regulatoren.
4. Tænd en lang tændstikker og læg den i tændingshullet på venstre eller 

højre side af grillristen.
5. Tryk ind kontrolgrebet nærmest 

tændingshullet og drej grebet til venstre. 
6. Når brænderen tændes, pas på at den 

forbliver tændt.
7. Tilstødende brændere kan derefter 

antændes på tilsvarende vis. Tryk ind og drej den til venstre.
Hvis brænderne ikke tænder efter 5 sekunder, skal du sætte alle kontrolgreb 
i position "OFF" og lukke regulatoren på gasflasken. 
Vent i 5 minutter. Gentag proceduren ovenfor.

!
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HOLD GRILLENHED, GRILLRISTE OG  
TILBEHØR RENT FOR AT UNDGÅ FEDTBRAND.

Vedligeholdelse

HVIS FEDTBRAND FOREKOMMER
I tilfælde af fedtbrand skal du om muligt lukke 
gastilførslen på regulatoren / grillen og koble 
fra regulatoren. I tilfælde af mindre fedtbrand 
skal du vente til ilden slukker alene. I tilfælde 
af større fedtbrande skal du bruge et passende 
slukningsmiddel (CO2-apparat, brandtæppe 
osv.) og prøve at kvæle branden. NB! BRUG 
ALDRIG VAND FOR AT SLUKE FEDTBRAND.

SÅDAN UNDGÅES FEDTBRAND 
Kontroller fedtskålen (20) efter hver grillning 
og rengør regelmæssigt med en nylonbørste 
og opvaskemiddel, hvor ofte det vil være 
nødvendigt, afhænger af hvor meget og type 
mad der grilles. For at forenkle rengøringen 
anbefaler vi at tilføje kattekuld eller 
aluminiumsfolie .

Rengør grillristen efter grillning med en 
grillbørste og om nødvendigt med sæbe og 
vand. I tilfælde af synlig ophobning af fedt og 
madrester i grillrummet fjernes disse med en 
plastskraber eller med en nylonbørste, vand og 
opvaskemiddel. Kontroller under forvarmning, 
at der ikke er tegn på antændelse. 
Når du griller mad med højt fedtindhold 
eller olie, skal du være opmærksom og være 
ekstra opmærksom. Brug gjerne bakker i 
aluminiumsfolie for at forhindre store mængder 

i at strømme ind i fedtbægeret. 
Forlad ikke grillen, når den er tændt, og luk 
gastilførslen hurtigst muligt, hvis der er tegn på 
fedtbrand. 

VEDLIKEHOLD AV GRILLROMMET
 • Kontroller regelmæssigt, at brænderne 
brænder korrekt.

 • Fjern grillristen.
 • Tænd grillen på normal måde.
 • Drej kontakten fra lav til høj. Kontroller, om 
der er forskel i styrke, og at flammen er klar 
og blå. Flammen bør ikke være orange. Hvis 
brænderen opfører sig unormalt, skal du 
læse fejlfindingstabellen.

 • Fjern fedt og gammelt madrester på 
brænderne med en nylonbørste, og 
kontroller, at der ikke er tilstoppede huller i 
brænderen.

VEDLIKEHOLD AF BRÆNDERE
1. Alle brydere skal være i OFF-tilstand. 

Kontroller, at gastilførslen er slukket, og at 
regulatoren er frakoblet gasflasken.

2. Ta av grillgitter og fedtkoppen. 
3. Fjern skruerne på brænderen, brug en 

skruetrækker.
4. Løft forsigtigt brænderne ud af 

ventiludgangen.
5. Brug en nylonbørste til at rengøre 

brænderens yderside.
6. Rengjør blokkerte ganger/kanaler ved å 

bruke en metallstreng eller f.eks bøy til en 
binders.

7. Brug en nylonbørste til at rengøre 
brænderens yderside. 
Rengør blokerede passager / kanaler ved 
hjælp af en metalstreng eller f.eks. Bøje 
en papirclips.  
Kontroller, at insekter, spindelvæv osv. 
Ikke blokerer brænderens inderside. 
Fjern i så fald dette. 

8. Kontroller, om brænderen er beskadiget. 
Små huller og korrosion kan forekomme 
ved normal brug af grillen. Hvis der 
er revner eller huller, skal brænderen 
udskiftes med en ny. 

9. Efter rengøringen skal brænderen 
placeres på plads og skrues på. 

10. Sæt fedtkoppen og grillristen på igen.

! BRUG ALDRIG VAND TIL AT SLUKKE 
EN FEDTBRAND! 
RENGØR GRILLEN REGELMÆSSIGT 
FOR AT UNDGÅ FEDTBRAND!

2200
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RENGØRING
Al rengøring og vedligeholdelse skal 
udføres, når grillen er kold. Sørg for, at 
gastilførslen er slået fra og fra, og at 
regulatoren er frakoblet gasflasken. Brug en 
blanding af opvaskemiddel og vand, eller 
brug en separat grillrenser med en nylon 
skrubbebørste / skuresvamp på indersiden 
af låget og i selve det indre grillhus. Skyl 
godt og lad det lufttørre helt. Brug ikke 
kaustisk soda, alkoholholdige eller slibende 
rengøringsmidler. Dette kan beskadige grillen 
og forårsage brand. Grillrist i støbejern, 
fedtbakker og fedtkopper må ikke rengøres i 
opvaskemaskinen.

PLASTIKDELE
Brug kun rent vand og milde rengøringsmidler. 

Tør af med en ren klud

LAKEREDE DELE OG  
DELE I STAINLESS STEEL 
Chassis, frontpanel, sidebord osv., Der er 
produceret i lakeret stål eller rustfrit stål kan 
ruste i mangel af vedligeholdelse / rengøring. 
For at opretholde grillens smukke design 
og overflade anbefales det at bruge milde 
ikke-slibende rengøringsmidler og varmt vand. 
Tør overfladen af   med en ikke-slibende klud. 
Lakkerede overflader behandles med bilvoks, 

og dele i rustfrit stål behandles med et tyndt 
lag syrefri olie en eller to gange om året. For 
grill, der placeres i kystområder, anbefaler vi, 
at du behandler grillen oftere. Bemærk, at 
garantien kun dækker gennemrustning. 

GRILLRISTE 
Grillriste børstes regelmæssigt med en 
grillbørste til grov rengøring. Grillristen 
kan gennemblødes i mildt sæbevand. Brug 
vanskelige, brændte pletter med et ikke-
slibende rengøringsmiddel. Skyl godt med 
vand og tør godt. NB! Grillrister skal være 
helt tørre, før de placeres tilbage i grillen. 
Ved hovedrengøring inden opbevaring af 
grillen i en længere periode, er du velkommen 
til at indsætte grillristene med et tyndt lag 
madolie.

INSEKTER OG SKADEDYR
Insekter eller andre skadedyr kan tage 
"ophold" i grillen, når grillen er ubrugt i lang 
tid. Hvis du har problemer med antændelsen 
eller oplever ujævn flamme, kan dette skyldes 
skadedyr der blokerer gastilførslen. 

 • Demonter brænderne, og rengør dem, 
hvis der er mistanke om skadedyr i grillen. 
Genmonter brænderne, når de er helt 
tørre.

 • Kontroller, at gasslangen ikke er revnet 
eller beskadiget af mus og rotter.

BRANDE FORÅRSAGET AF FEDT BESKADIGER METAL, LAK OG 
EMALJE. SKADER PÅ GRILLEN FORÅRSAGET AF FEDTBRAND ER IKKE 
DÆKKET AF GARANTIEN!!

Vedligeholdelse
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 • ADVARSLER OG SIKKERHEDSINFORMATION
 • Gasbeholderen skal altid placeres ved siden af   grillen, når den er i brug.

 • Luk gastilførslen på regulatoren, når grillen ikke er i brug, og træk regulatoren 
af   ved opbevaring af gastanken under grillen.

 • Hvis grillen opbevares i en garage eller kælder under jordoverfladen, bør 
gasbeholderen ikke opbevares på samme sted.

 • DETTE PRODUKT ER BEREGNET TIL BRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER 
OG ER IKKE EGNET TIL PROFESSIONEL BRUG I EN RESTAURANT ELLER 
LIGNENDE

 • Grill overtræk bør ikke påføres, før grillen er helt kold og tør. Fugt på 
indersiden af   overtræket vil medføre store formationer af overfladerust for 
de af grilldelene, der er i lakeret stål og stainless steel.

 • DELE I PLAST KAN MÅSKE FALME UNDER INDFLYDELSE AF SOLLYS.

 • LAKEREDE DELE KAN MÅSKE BLEGES UNDER INDFLYDELSE AF SOLLYS. 
 

RÅD OG TIPS
 • Forvarm altid grillen i 10-15 minutter inden du begynder at grille. 

På denne måde fordeler støbejernsristene varmen jævnt over 
grilloverfladen.

 • Udendørstemperatur, vind, sne og regn kan give en afvigelse på op til 
30% på temperaturen vist på termometeret og den temperatur, der 
faktisk er på grilloverfladen.

 • Undgå at placere mad helt til kanten (ca. 1,5 cm) på grillristen. Fedt, der 
løber ned ad sidevæggene i grillrummet, kan dryppe ned på underlaget.

 • Sørg for, at grillen er på en stabil og lige overflade for at forhindre fedt i 
at løbe ud af fedtopsamlingssystemet.

 • For at lette rengøringen af   fedtbakker kan katteaffald bruges til at 
absorbere fedt.

 • Sørg for, at grillen opbevares tørt under et tag eller under et overtræk. 
Vand fra sne, is og regn, der kommer ind i grillen, kan overfylde 
fedtopsamlingssystemet og forårsage lækage til overfladen.

 • Vi anbefaler brugen af   originale FCC BBQ-overtræk til den bedst 
mulige beskyttelse mod regn, pollen og forurening. Husk, at grillen 
skal være helt tør og kold, før belægningen påføres. Grill overtræk er 
lige så vandtæt begge veje, og fugt på indersiden kan forårsage store 
rustskader på malede og stainless steel overflader.

Vigtigt at huske, smart at vide
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Fejlfinding

PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING

BRÆNDEREN VIL IKKE 
TÆNDE

Tom gasflaske Udskift gasflasken

Beskadiget regulator Kontrollér/udskift 
regulator

Brænderen er blokeret Rengør brænderen

Gasforsyningen er blokeret Rengør gas-venturirøret 
eller slangen

Elektroden er i stykker eller 
tilsmudset Rengør elektroden

Ved blæsevejr Anbring grillen på et 
mindre udsat sted.

Tændtråden er beskadiget 
eller ikke korrekt monteret

Kontrollér, at tråden er 
korrekt monteret

LAV FLAMME

Tom gasflaske Udskift gasflasken

Ujævn gasforsyning Kontrollér/udskift 
regulator

Brænderen er blokeret Rengør brænderen

Gasforsyningen eller slangen 
er blokeret

Rengør gas-venturirøret 
eller slangen

LAV FLAMME ELLER 
BAGSLAG

Gasflasken er for lille 10 kg flaske eller derover 
anbefales

Brænderen er blokeret Rengør brænderen

Gasforsyningen eller slangen 
er blokeret

Rengør gas-venturirøret 
eller slangen

Ved blæsevejr Anbring grillen på et 
mindre udsat sted

PROBLEMER MED AT 
DREJE KNAPPERNE

Gasventil sidder fast
Udskift gasventilen. NB! 
Knapperne skal trykkes 

ind og drejes.

KRAFTIG RØG Fede fødevarer på grillen
Fjern overskydende 

fedt fra kødet. Rengør 
fedtbakken.
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Forbrugerkontakt

Ved reklamation på produktet skal købsbevis og serienummer vedlægges.
Serienummer findes på basispladen.

Produceret i Kina for FCC Products

Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til købeloven.
Produktet gennemgår en streng kvalitetskontrol og testning på fabrikken.

Skulle der mod forventning mangle dele i pakken, eller er produktet beskadiget, kontakt 
da forhandleren eller nedenstående forbrugerkontakt for videre hjælp.

Fejl, som skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller modifikation af 
produktet,medfører, at reklamationsretten bortfalder. 

Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet, faktureres efter gældende prisliste + 
fragt og ekspeditionsgebyr.

Ved behov for reservedele eller ved reklamation,
kontakt forhandler eller forbrugerkontakt:

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

 +47 924 78 600  

Support åbningstider: Man-Fre 10:00-14:00

  support@fccbbq.com

FCCBBQ.NO
FCCBBQ.SE

FCCBBQ.COM

Vi arbejder hele tiden med at forbedre vores produkter. Derfor forbeholder vi os retten til når som helst at

ændre tekniske specifikationer. Du kan altid finde den nyeste manual på www.fccbbq.com
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