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MANUAL 
Table Top Electric BBQ

FINNISH/SUOMI
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FCC BBQ TABLE TOP 
Sähkögrilli

Modell: FCC-EG-211000 / FH-1804G
OMAN TURVALLISUUTESI:
TAKIA LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ!

ELECTRIC PARAMETER 
Verkkojännite: 220-240 V
Taajuus: 50/60 Hz 
Teho: 2000 W 
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FCC BBQ TABLE TOP 
Osat ja grillin säätimet

A. Kätevät, viileät kahvat
B. Grillilevy
C. Termostaatinsäädin
D. Merkkivalo
E. Grilliritilä
F. Koristelevy, ruostumatonta 
terästä
G. Termostaatti
H. Pistotulppa
I.   Vastake

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusmääräyksiä, mukaan luettuna seuraavia:
1. Jos laitteen liitosjohto on vioittunut, se pitää vaihtaa. Ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttama 

jälleenmyyjä/huoltomies tai vastaavan ammattitaidon omaava ammattilainen, voi vaihtaa liitosjohdon 
vaarallisten tilanteiden ja laitteen vahingoittumisen estämiseksi.

2. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen etäohjausjärjestelmän avulla.
3. Laitetta ei saa puhdistusta varten upottaa veteen osittain eikä kokonaan.
4. Laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoittuneet fyysiset, 

aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole tarvittavaa osaamista tai kokemusta laitteen käyttämisestä. 
He saavat käyttää grilliä vain valvottuna tai kun laitteen turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö on 
opastanut heitä grillin turvallisessa käytössä.

5. Varmista, että lapset eivät leiki laitteella; valvo lapsia grillin läheisyydessä.
6. Säilytä laitetta ja liitosjohtoa alle lasten ulottumattomissa.
7. Laitteen saa liittää ainoastaan arvokilven osoittamaan verkkojännitteeseen.
8. Sähköiskujen välttämiseksi älä upota tai puhdista vaippaa, liitosjohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun 

nesteeseen.
9. Lapsia on aina valvottava tarkkaan, kun heidän lähellään käytetään erilaisia laitteita. 

10. Irrota liitosjohdon pistotulppa pistorasiasta aina kun laitetta ei käytetä, kun laitteeseen asennetaan tai siitä 
irrotetaan osia ja aina ennen puhdistusta.

11. Älä koskettele mitään laitteen liikkuvia osia laitteen käytön aikana.
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12. Emme suosittele käyttöön mitään lisävarusteita, joita ei ole toimitettu alun perin laitteen mukana. Tästä voi 
seurata sähköisku tai vamma tai laite voi vahingoittua pysyvästi.

13. Älä riiputa liitosjohtoa pöydän tai tason reunan yli tai anna sen koskettaa kuumia pintoja. 
14. Älä käytä laitetta muuhun kuin sille tarkoitettuun kotitalouskäyttöön.
15. Kytke aina laitteesta sähkö ennen kuin vaihdat laitteeseen lisätarvikkeita ja/tai alat kosketella laitteen 

liikkuvia osia. 
16. Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja se voidaan liittää mihin tahansa vaihtovirtapistorasiaan 

(kotitalouksien normaali verkkovirtajännite). Älä käytä mitään muita sähköverkon pistorasioita. 
17. Älä koskettele kuumia pintoja. Käytä kahvaa.
18. Suojaa grillin alusta lämpöä eristävällä palamattomalla eristeellä, kun grilliä käytetään pinnoilla, jotka voivat 

kärsiä kuumuudesta.
19. Laitteen käsiteltävät pinnat saattavat olla erittäin kuumia grillin käytön aikana.
20. Käytä ainoastaan valmistajan valmistamaa kojepistoketta.
21. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
22. Pistotulppa on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja kojepistoke on kuivattava ennen 

laitteen uudelleenkäyttöä. 
23. Käytä ainoastaan laitteelle sopivaa kojepistoketta

VAROITUS!
Grillin vaippa kuumenee käytön aikana. Palovaara! 
Älä sijoita laitetta herkille pinnoilla (esim. maalatut pinnat, huonekalut) ja sijoita grilli vähintään 70 cm:n päähän 
herkästi syttyvistä materiaaleista (esim. verhot).

KÄYTTÖOHJE
 • Älä koskaan aseta laitetta grillilevylle.
 • Kun kytket grillin päälle, grilliin syttyy merkkivalo, joka syttyy ja sammuu termostaatin säätäessä  

ämpöelementtiä halutun lämpötilan säilyttämiseksi.
 • Jos termostaatti säädetään yli 165° C:een, laitteesta saattaa roiskahtaa hieman kuumaa rasvaa.
 • Grillilevyä ei saa koskaan kosketella metallisilla ruokailuvälineillä; se voi vahingoittaa tarttumatonta non-stick-

pinnoitetta.
 • Älä koskettele kuumaa grillilevyä. Käytä aina uunikintaita, kun työskentelet kuuman laitteen äärellä tai vähän 

grillauksen jälkeen.

1. Aseta laite tasaiselle, tukevalle ja kuumuutta kestävälle pinnalle. Varmista, ettei grillin lähellä ole helposti 
syttyviä esineitä.

2. Levitä grillilevylle hieman voita tai öljyä. Se helpottaa ruoan kääntämistä. 
3. Liitä termostaatti termostaattivastakkeeseen.
4. Liitä pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan.
5. Säädä termostaatti haluttuun lämpötilaan; termostaatin merkkivalo syttyy.
6. Odota useita minuutteja, kunnes lämpötilan merkkivalo on sammunut. Grillilevyn lämpötila on nyt 

saavuttanut asetetun lämpötilan. Grilli on valmis käyttöön.
7. Kääntele ruokaa lastan avulla paistamisen ja grillaamisen aikana.

FCC BBQ TABLE TOP 
Osat ja grillin säätimet
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GRILLITAULUKKO: TÄMÄ GRILLITAULUKKO ON VAIN VIITTEELLINEN.

FCC BBQ TABLE TOP 
Grillitaulukko & puhdistus

PUHDISTUSOHJEET

1. Irrota liitosjohdon pistotulppa pistorasiasta, ja irrota sen jälkeen kojepistoke liitosjohtoineen laitteesta. 

2. Anna laitteen jäähtyä täysin.

3. Pyyhi grillilevy puhtaaksi lämpimällä saippuavedellä käyttäen sientä tai pyyhettä.

4. Kuivaa perusteellisesti mahdollisen saippuan poistamiseksi.

5. Ennen grillin puhdistamista muista aina irrottaa pistotulppa pistorasiasta ja anna grillin jäähtyä.

6. Älä käytä puhdistukseen pintaa naarmuttavia pesuaineita tai -harjoja.

7. Älä aseta lämpötilansäädintä tai liitosjohtoa astianpesukoneeseen.

8. Älä koskaan upota liitosjohtoa, pistotulppaa tai lämpötilan valitsinta mihinkään nesteeseen.

9. Älä upota grilliä veteen. 

10. Kojepistoke on irrotettava ennen laitteen puhdistusta ja kojevastake on kuivattava ennen kuin laitetta aletaan 

käyttää uudelleen.

RUOAN LÄMPÖTILA ARVIOITU AIKA
Pihvit, paksuus 1,0-1,5 cm 210 °C 10–15 minuuttia
Kananrintapalat 210 °C 20–30 minuuttia
Siankyljykset 160 °C 15–20 minuuttia
Hampurilaiset 180 °C 10–15 minuuttia
Hot dogit 160 °C 10–15 minuuttia
Makkarat 180 °C 5–10 minuuttia
Kanafilee 160 °C 10–15 minuuttia
Pekoni 160 °C 10–12 minuuttia
Kasvikset 160 °C 10–15 minuuttia
Pannukakut 160 °C 5–10 minuuttia

Kontrolli nro. 1 2 3 4 5

Lämpötila 110 °C 130 °C 160 °C 180 °C 210 °C
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FCC BBQ TABLE TOP 
Takuu & yhteystiedot

Valituksen yhteydessä pyydämme aina lähettämään ostokuitin ja tuotteen sarjanumeron.
Sarjanumero löytyy grillin sivulta. 

Tuote on valmistettu Kiinassa. Valmistuttaja: FCC Products

Pyrimme koko ajan parantamaan tuotteitamme. 
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Uusimmat käyttöohjeet löytyvät aina osoitteesta: www.fccbbq.com

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.

Jos tuote on vahingoittunut, pyydämme lähettämään valituksen mukana kuvia 
vahingoittuneesta tuotteesta ja/tai vahingoittuneesta pakkauksesta.

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 AS 

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

 +47 924 78 600 / +46 031 189095   

Tuotetuki, aukioloajat: ma-pe klo 10-14

 support@fccbbq.com

FCCBBQ.NO
FCCBBQ.SE

FCCBBQ.COM

Älä hävitä tätä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Varmista, että kuluneita tai 
vahingoittuneita sähkölaitteita ei voida käyttää uudelleen. Vie se sähkö- ja elektroniikkaromun 
keräyspisteeseen kierrätystä varten. 

Kierrättämällä käytetyt laitteet ja viemällä ne asianmukaisiin keräyspisteisiin teet tärkeää 
ympäristönsuojelutyötä.

Kysy tarvittaessa keräyspisteistä ja -tavoista asuinkuntasi viranomaisilta.


