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ASENNUS, KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET 

Share the fun of cooking!VAIN ULKOKÄYTTÖÖN!
LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN 
ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

SUOMI FCC-EG-202020 / RO906-F
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Description
                                                            

                                                                            1－Grill Lid handle   

                                                                          2－Grill Lid

                                                                          3－Detachable temperature

                                                                             regulator with power cord

                                                                          4－Temperature indicator lamp

                                                                          5－Power inlet socket

                                                                          6－Grill plate

                                                                          7－Oil collecting tray

                                                                          8－Grill holder

                                                                          9－Grill holder handle

                                                                          10－Grill bracket

                                                                          11－Support tube

                                                                          12－Food tray holder

                                                                          13－Food tray

                                                                          

Note: when the electric baking tray is on a slope or slightly windy, there is a risk that 

the grill lid will close automatically.
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1. Grillin kannen kahva

2. Grillin kansi

3. Irrotettava lämpötilan

4. säädin ja kaapeli

5. Lämpötilan merkkivalo

6. Pistorasia

7. Grillilevy

8. Rasvalevy

9. Grillin alusta

10. Rungon kahva

11. Grillin runko

12. Pohjahyllyn kiinnike

13. Alahylly
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Kuvaus



A

POWER GRILL APOLLO

Kokoamisohjeet

Aseta grillin runko (10) ja alahylly 
(12) ylösalaisin päällekkäin. Pujoa 
neljä tukijalkaa (11) neljä reiän 
läpi alahyllyyn (12). Varmista, että 
ohjaintappi (A) liukuu uraan.

 Tukijalkojen ohjaintappien on 
naksahdettava kiinni alahyllyn ja 
grillin rungon vastaaviin reikiin. 
Käännä tukijalkoja (11) kunnes ne 
naksahtavat kiinni.

Alahylly (13) on kiinnitetty alahyllyn (12) 
tuella tukijalkoihin (11)

Aseta grillin alusta (8) ja rasvalevy (7) run-
koon (10).

1.

2.

3.  

Installation instructions
1.the four supporting tube assembly (11) into the grill bracket (10) four column hole assembly move pin 

hole gap alignment

2.The food tray (13) are respectively buckled on the food tray holder (12) of the support pipe assembly (11) 

3. Set the BBQ grill holder(8) with the oil collecting tray(7) into the grill bracket(10) assembly

Installation instructions
1.the four supporting tube assembly (11) into the grill bracket (10) four column hole assembly move pin 

hole gap alignment

2.The food tray (13) are respectively buckled on the food tray holder (12) of the support pipe assembly (11) 

3. Set the BBQ grill holder(8) with the oil collecting tray(7) into the grill bracket(10) assembly
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Kokoamisohjeet

HUOMAA!
GRILLILEVYÄ (6) SAA KÄYTTÄÄ VAIN 

VASTAAVAN GRILLIN ALUSTAN (8) 
KANSSA!

Tarkasta, että grillilevy on kylmä, eikä sitä ole 
liitetty sähköverkkoon. Aseta grillilevy (6) grillin 
alustaan (8). Työnnä vastake (5) alustan vastaavaan 
reikään. Aseta sitten grillilevy alustaan.

Kiinnitä kahva (1) kanteen (2) kahdella 
ruuvilla M4 x 14ja aluslevyillä. Kiristä ruuvit 
myötäpäivään.
Huomaa: M4x14-ruuvit ja kahva (1) on 
esiasennettu.
Grillikansi (2) työnnetään grillin pidikkeeseen 
(8) kuvan osoittamalla tavalla

Liitä lämpötilan säädin (3) grillilevyn (6) 
vastakkeeseen ja pistoke sopivaan pistorasiaan. 
Varmista, että grillin alusta (8) on tällöin tukevasti 
rungossa (10).

4.

5. 

6.

HUOMAA:  BVOIT OTTAA ALUSTAN (8) JA GRILLILEVYN 

(6) MUKAAN JA KÄYTTÄÄ NIITÄ SISÄLLÄ, ESIM. KEITTIÖSSÄ.

SUOSITUS:  GÄLÄ KÄYTÄ KANTTA (1), KUN GRILLAAT 

SISÄLLÄ.

MUISTA:  GRILLILEVYÄ (6) SAA KÄYTTÄÄ VAIN 

VASTAAVAN GRILLIN ALUSTAN (8) KANSSA!

4. Place the grill plate (6)  in the grill holder BBQ (8)  Insert the inlet 

socket (5)  of the grill plate into the grill holder of the socket hole ,

Then lower the grill plate onto grill holder. Make sure it is cool and 

disconnected from the power. 

Attention: The grill plate(6) must only

be used Together with BBQ of the grill holder(8) !

5. Use two m4x14 screws respectively through a stainless steel flat washer and grill lid (2) into the handle (1) Then

 screw clockwise.

Note: the m4x14 screws and the handles(1) are pre assembled.

                                                                      6.  The grill lid(2) is inserted into the grill holder(8)as 

                                                                           shown in the figure

7.  the temperature regulator and the cable(3) The electrical plug is inserted into the power socket.When inserting 

or removing power cord shall be remained the grill holder(8) stable on the appliance. 

  

4. Place the grill plate (6)  in the grill holder BBQ (8)  Insert the inlet 

socket (5)  of the grill plate into the grill holder of the socket hole ,

Then lower the grill plate onto grill holder. Make sure it is cool and 

disconnected from the power. 

Attention: The grill plate(6) must only

be used Together with BBQ of the grill holder(8) !

5. Use two m4x14 screws respectively through a stainless steel flat washer and grill lid (2) into the handle (1) Then

 screw clockwise.

Note: the m4x14 screws and the handles(1) are pre assembled.

                                                                      6.  The grill lid(2) is inserted into the grill holder(8)as 

                                                                           shown in the figure

7.  the temperature regulator and the cable(3) The electrical plug is inserted into the power socket.When inserting 

or removing power cord shall be remained the grill holder(8) stable on the appliance. 

  

4. Place the grill plate (6)  in the grill holder BBQ (8)  Insert the inlet 

socket (5)  of the grill plate into the grill holder of the socket hole ,

Then lower the grill plate onto grill holder. Make sure it is cool and 

disconnected from the power. 

Attention: The grill plate(6) must only

be used Together with BBQ of the grill holder(8) !

5. Use two m4x14 screws respectively through a stainless steel flat washer and grill lid (2) into the handle (1) Then

 screw clockwise.

Note: the m4x14 screws and the handles(1) are pre assembled.

                                                                      6.  The grill lid(2) is inserted into the grill holder(8)as 

                                                                           shown in the figure

7.  the temperature regulator and the cable(3) The electrical plug is inserted into the power socket.When inserting 

or removing power cord shall be remained the grill holder(8) stable on the appliance. 

  

4. Place the grill plate (6)  in the grill holder BBQ (8)  Insert the inlet 

socket (5)  of the grill plate into the grill holder of the socket hole ,

Then lower the grill plate onto grill holder. Make sure it is cool and 

disconnected from the power. 

Attention: The grill plate(6) must only

be used Together with BBQ of the grill holder(8) !

5. Use two m4x14 screws respectively through a stainless steel flat washer and grill lid (2) into the handle (1) Then

 screw clockwise.

Note: the m4x14 screws and the handles(1) are pre assembled.

                                                                      6.  The grill lid(2) is inserted into the grill holder(8)as 

                                                                           shown in the figure

7.  the temperature regulator and the cable(3) The electrical plug is inserted into the power socket.When inserting 

or removing power cord shall be remained the grill holder(8) stable on the appliance. 
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POWER GRILL APOLLO

VAROITUS

Varoitus

 ● JOS KÄYTÄT SÄHKÖGRILLIÄ PÖYTÄGRILLINÄ, KÄYTÄ SITÄ VAIN 
GRILLILEVYN JA -ALUSTAN KANSSA. 

 ● PIDÄ GRILLI KÄYTÖN AIKANA VÄHINTÄÄN 30 CM 
ETÄISYYDELLÄ SEINÄSTÄ. ÄLÄ IRROTA MUOVIJALKOJA 
GRILLILEVYN ALTA. GRILLILEVYN JA ALUSTAN VÄLIIN JÄÄ 
LIIAN VÄHÄN TILAA, JOLLOIN MUOVIOSAT VOIVAT SULAA. 
TÄSTÄ VOI SEURATA VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA JA GRILLIN 
VAURIOITA.

 ● HUOM! OLE VAROVAINEN. VARO KOMPASTUMISTA KAAPELIIN, 
KUN KÄYTÄT GRILLIÄ. VEDÄ KAAPELI NIIN, ETTÄ SE EI OLE 
TIELLÄ. MUISTA IRROTTAA KAAPELI GRILLILEVYSTÄ, KUN ET 
KÄYTÄ GRILLIÄ.
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Käyttö ulkona

ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue ohjeet huolellisesti. Ne sisältävät tärkeitä tietoja grillin turvallisesta käytöstä ja huoltamisesta. 
Säilytä ohjekirja ja luovuta se tarvittaessa grillin mukana. Grilliä saa käyttää vain näiden ohjeiden 
mukaan.

• Noudata mahdollisia paikallisia määräyksiä.

• Hävitä pakkausmateriaali sopivalla tavalla.
Ennen kuin käytät grilliä ensimmäisen kerran:

• poista pakkausmateriaali ja pese grillilevy (6), rasvalevy (7) ja kansi (2) huolellisesti.

TÄRKEÄÄ:  
Kuivaa kaikki osat huolellisesti. Tämä koskee erityisesti lämpötilansäädintä (3). Älä upota kaapelia 
ja säädintä veteen. Lämmitä tyhjää grilliä suurimmalla teholla 3 – 5 minuuttia kansi paikallaan. Grilli 
saattaa haista ja savuta valmistuksen jäljiltä, kun käytät sitä ensimmäisen kerran.

Ennen grillin käyttämistä

Käyttö sisällä
Grilliä voi käyttää sisällä pöytägrillinä. Tartu grillilevyn 
(6) ja alustan (8) lämpöeristettyihin kahvoihin (9) ja 
nosta osat pois rungosta (10). 
Kanna pöytägrilli sisään ja käytä sisätiloissa. Varo 
kompastumista kaapeliin. 
Suositus: Älä käytä kantta (2), kun grillaat sisällä.
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POWER GRILL APOLLO
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Turvallisuusmääräykset
 ● Grilliä ei ole tarkoitettu yrityskäyttöön – vain yksityiskäyttöön.
 ● Yli 8 vuoden ikäiset lapset ja tai vajavaisuuksista - fyysiset, aistit, psyykkiset - kärsivät henkilöt 

sekä henkilöt, joilla ei riittävää kokemusta grillin turvallisesta käytöstä, saavat käyttää grilliä vain 
valvottuna tai kun heille on neuvottu grillin turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät 
vaarat. Lapset saavat puhdistaa ja huoltaa grilliä vain jatkuvasti valvottuna. Pidä grilli ja sen 
kaapeli alle 8 vuoden ikäisten lasten ulottumattomissa.

 ● Grillin saa liittää vain pistorasiaan, joka vastaa arvokilven tietoja. Käytä vain maadoitettua 
pistorasiaa.

 ● Liitä vain yksi grilli pistorasiaan ja käytä vain maadoitettuja jatkokaapeleita, joiden suojajohtimen 
poikkipinta on vähintään 1,0 mm2 (virran kesto väh. 10 A).

 ● Suosittelemme liittämään kotitalouslaitteet vikavirtasuojaan, jonka laukaisuvirta on enintään 30 
mA. Kysy tarvittaessa sähköasentajalta.

 ● Käytä vain grillin mukana toimitettua kaapelia.
 ● Tarkasta kaapelin vauriot säännöllisesti. Jos siinä näkyy merkkejä vaurioista tai se on vaurioitunut, 

grilliä ei saa käyttää.
 ● Älä käytä grilliä (irrota pistoke heti pistorasiasta), jos

• grilli, kotelointi tai virtakaapeli on vahingoittunut

• grillissä on selviä merkkejä vaurioista

• epäilet vikaa grillin pudottua tai vastaavasta syystä
 ● Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta,

• jos havaitset vian, kun käytät grilliä

• ennen grillin puhdistamista tai siirtämistä toiseen paikkaan

• käytön jälkeen

 ● Tarkasta grilli ja kaapeli säännöllisesti. Lopeta grillin käyttö välittömästi irrottamalla pistoke 
pistorasiasta, jos grillin kanssa on ongelmia.

 ● Jos kaapeli on vahingoittunut, valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai muun ammattihenkilön 
on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.

 ● Älä käytä grilliä lähellä kylpyammetta, pesuallasta tai muuta vesiastiaa. Suojaa sateelta, lumelta 
tai muulta kosteudelta.

 ● Sijoita kaapeli niin, että et kosketa kaapelia vahingossa tai kompastu siihen.
 ● Kaapelit eivät saa koskettaa lämmintä grillilevyä.
 ● Älä vedä kaapelia terävien reunojen yli. Älä jätä sitä puristuksiin esim. ovien tai vastaavien alle.
 ● Älä aseta grilliä pöydän reunan yli tai kulmaan, ja vältä grillin lämpimien pintojen koskettamista.
 ● Älä käytä grilliä ilman rasvalevyä ja runkoa.
 ● Älä peitä grilliä alumiinifoliolla tarjottimia varten. Tarttumaton nonstick-pinta voi vahingoittua.
 ● Tarkasta ennen käyttöä. että grilli on koottu oikein.
 ● Pidä grilli vähintään 30 cm etäisyydellä seinistä, kun käytät sitä.
 ● Paljaat pinnat voivat olla vaarallisen kuumia grillin käytön aikana. Ole varovainen käyttäessäsi 

grilliä. Pidä grilli kaukana palavista materiaaleista.
 ● Ole varovainen! Grillilevy on erittäin kuuma ja pysyy lämpimänä pitkään sen jälkeen, kun olet 

katkaissut virran. Varo palovammoja! Älä kosketa kuumia pintoja ja ole varovainen, kun käsittelet 
grilliä käytön jälkeen.

Turva



 ● Varo rasva-, öljy- tai nesteroiskeita grillauksen aikana.

 ● Älä jätä grilliä ilman valvontaa, kun virta on kytketty ja grilli on vielä lämmin.

 ● Älä kosketa grilliä (kantta tai grillilevyä) grillauksen aikana. Palovammojen vaara!

 ● Grillissä ei saa käyttää grillihiiliä tai muita palavia polttoaineita.

 ● Grilli on tarkoitettu yksityiskäyttöön esimerkiksi

• liikkeiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökuntakeittiöissä

• maatiloilla

• hotellien, motellien tai vastaavien asukashuoneissa

• bed and breakfast-toiminnassa

 ● Grilliä saa käyttää vain ohjekirjan mukaisesti. Kaikki muu käyttö, jota valmistaja ei suosittele, 
voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai henkilövahinkoja, jotka voivat tilapäisesti tai pysyvästi 
invalidisoivia.

 ● Grilliä saa käyttää vain ruokien valmistukseen.

 ● Älä irrota pistoketta vetämällä kaapelista tai märin käsin.

 ● Käytä turvallisuussyistä vain valmistajan suosittelemia tai toimittamia lisävarusteita.

 ● Katkaise virta grillistä ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.

 ● Anna grillin jäähtyä ennen tarvikkeiden poistamista tai puhdistamista.

 ● Irrota kaapeli ennen grillin puhdistamista. Grillin vastakkeen on oltava täysin kuivan ennen 
grillin seuraavaa käyttöä. Älä upota kaapelia tai termostaattipistoketta (4) veteen tai muuhun 
nesteeseen.

 ● Vain ammattihenkilöt saavat korjata sähkölaitteita. Kouluttamattomien henkilöiden tekemät 
korjaukset voivat vaarantaa käyttäjän.

 ● Takuu ei korvaa mahdollisia vaurioita, joiden syynä on käyttö väärään tarkoitukseen, 
väärinkäyttö tai epäammattimainen käyttö. Takuu raukeaa tällaisissa tapauksissa.
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Turva / Tekniset Tiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY
 ● Tee grillistä heti käyttökelvoton. Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise kaapeli. Toimita grilli 

varusteineen hyötyjätekeräykseen. Noudata paikallisia ohjeita.
 ● Takuuehdot ovat erillisessä asiakirjassa.

 ● Ota yhteys tuotteen myyjään, jos grilli tarvitsee huolto ja/tai kysymyksessä on takuuasia

MALLI JÄNNITE TEHO
SUOJAULUOKKA 

(IP)
FCC-EG-202020 / 

RO906-F
230V, 

50/60Hz, 2000W IPX4



POWER GRILL APOLLO
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 ● Yhdistä grilli pistorasiaan.

 ● Aseta säädin (3) haluttuun lämpötilaan (lämpeneminen kestää normaalisti noin 3 minuuttia). Grilli 
lämpenee nopeammin, jos kansi on paikallaan.

 ● Lämpötilan merkkivalo (4) sammuu, kun haluttu lämpötila on saavutettu.

 ● Aseta grillattavat ruoka-aineet grillilevylle (6).
 ●
 ●

Grillausajat
Taulukossa luetellaan suositeltavia grillausaikoja. Ajat voivat vaihdella grillattavan ruoan painon ja 
koon mukaan, ja sen mukaan, käytätkö kantta. Sää voi myös vaikuttaa grillausaikaan.

1. Lämmittäminen ennen grillauksen aloittamista kestää noin 3 – 5 minuuttia. Käännä säädin (3) 
MAX-asentoon. Lämpötilan merkkivalo (4) syttyy ja lämpövastus alkaa kuumentua.

2. Nyt voit asetta ruoan grillilevylle (6). Sulata pakasteet täysin ennen grillaamista.

3. Säädä lämpötilaa säätimellä (3). Lämpötilan merkkivalo sammuu, kun haluttu lämpötila on 
saavutettu.

4. Kun haluat sammuttaa grillin, käännä säädin (3) asentoon MIN. Irrota pistoke pistorasiasta.

5. Palovammojen vaara! Jos grillin runkoa on jostain syystä siirrettävä, kun grilli on lämmin, käytä 
lämpöeristettyjä kahvoja kantamiseen ja siirrä hitaasti.

6. Taulukossa luetellaan eri ruoka-aineiden grillauksen ohjeaikoja. Grillausajat voivat vaihdella oman 
makusi ja ruoan paksuuden mukaan.

Grillaaminen

RUOKA LÄMPÖTILA-ASETUS GRILLAUSAIKA NOIN 
(MINUUTTIA)

Paisti / naudanliha 5 15-25
Lammas 5 15-25
Broilerin koivet 5 15-20
Kotletit 5 20-25
Broilerin siivet 5 15-20
Porsaanfile 4~5 10-15
Kokonainen kala 5 10-15
Kebab 3~4 10-20
Erilaiset makkarat 3~4 10-15
Vihreä paprika 3~4 5-10
Sipuli 3~4 10-15
Sieni 3~4 5-10
Perunalastut 3~4 10-15



PUHDISTAMINEN

GRILLIN PUHDISTAMINEN JA TARKASTUS

 ● Irrota pistoke pistorasiasta.

 ● Anna grillin jäähtyä täysin.

 ● Irrota lämpötilansäädin ja kaapeli (3, 4) vastakkeesta (5).

 ● Puhdista grillilevy (6) ja rasvalevy (7) lämpimällä saippuavedellä 
ja kostealla rievulla. Älä käytä teräsvillaa, harjaa tai hankaavia 
puhdistusaineita, jotta grillilevyn pinnoite ei vahingoitu.

 ● Puhdista alusta (8) kostealla rievulla. Poista rasvatahrat miedolla 
puhdistusaineella.

HUOM:

 ● Grillilevyssä on nonstick-pinnoite. Älä raaputa pinnoitetta grillattaessa tai 
puhdistettaessa.

VIHJE:

 ● Suojaa grilli pölyltä ja lialta, jos se on pitkään käyttämällä. Pyyhi grilli 
huolellista puhtaaksi ja peitä muovisäkillä tai vastaavalla.

 ● Säilytä kuivassa paikassa

 ●
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 ● Liha maistuu paremmalla, jos annat sen marinoitua jääkaapissa yön yli ennen grillaamista. 
Voi valmistaa oman marinadin öljystä (tuo kosteutta), etikasta, hedelmämehusta tai viinistä 
(mureuttaa) ja mausteseoksesta.

 ● Käytä aina pihtejä grillatun ruoan kääntämiseen. Jos käytät haarukkaa, ruoka voi kuivua ja 
vahingoittaa nonstick-pinnoitetta.

 ● Käännä lihaa ja kalaa vain kerran grillauksen aikana. Useampaa kääntämistä ei tarvita, ja liian 
monta kertaa kääntäminen vain kuivaa ruoan.

 ● Älä grillaa lihaa liian pitkään. Porsaastakin tulee parempaa, kun tarjoilet sen vielä hieman 
punertavana ja mehukkaana.

 ● Jos grillattu ruoka tarttuu grillilevyyn, pyyhi levy silloin tällöin öljyyn kastetutulla keittiöpaperin 
palalla.

Grillausvihjeitä



POWER GRILL APOLLO

Kuluttajapalvelu 

Tuotteella on Suomen kuluttajansuojalain mukainen reklamaatio-oikeus. Tuotteen ja 
materiaalien laatua valvotaan ja testataan säännöllisesti tehtaalla.

 
Jos pakkauksesta puuttuu kuitenkin osia tai tuote on vioittunut, ota yhteys myyjään tai 

kuluttajapalveluun, jonka yhteystiedot ovat alla.

Takuu ei korvaa vikoja, joiden syynä on väärinkäyttö, puutteellinen hoito ja huolto tai 
tuotteen muuttaminen.

Vioittuneista osista, jotka eivät ole tuotteen vian syynä, laskutetaan hinnaston mukainen 
hinta + rahti ja käsittelymaksu.

Jos tarvitset osia tai haluat esittää reklamaation, ota yhteys myyjään tai kuluttajapalveluun.

FCC PRODUCTS
KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

       

Reklamaatioihin on liitettävä kuitti.

Tuote on valmistettu Kiinassa. Valmistuttaja FCC Products 
 

 +46 031 189095
+47 924 78 600

  support@fccbbq.com 
www.fccbbq.com

Tuen aukioloajat: 10-14

Me parannamme jatkuvasti tuotteitamme. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. 
Uusimmat käyttöohjeet löytyvät aina osoitteesta www.fccbbq.com


