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ADVARSEL!

FARE!

For at minimere faren for brand, brandskader eller andre skader, skal brugermanualen gennemlæses nøje, før man tager pizzaovnen i brug. 
Sørg for, at gassen er afbrudt, før rengøring. Desuden skal afbryderen placeres i OFF-position, og ovnen/stenen skal være kold. Hvis anvis-
ningerne i manualen ikke følges, kan det medføre brand, eksplosion eller alvorlige brandskader på ejendele og personer.

KUN TIL UDENDØRS BRUG!

Hvis du lugter gas:

• Afbryd gastilførslen til Pizzaovnen. 
• Afbryd gastilførslen ved hjælp af regulatoren og fjern den fra gasflasken. 
• Sluk al åben ild



! ADVARSEL!

ENKELTE DELE PÅ PIZZAOVNEN BLIVER MEGET VARME UNDER BRUG. HOLD BØRN OG ANDRE, DER BEHØVER OPSYN,  PÅ 
SIKKER AFSTAND. 

PIZZAOVNEN ER KUN BEREGNET TIL UDENDØRS BRUG PÅ GODT VENTILEREDE OMRÅDER. 

LÆKKAGETEST (SE SIDE 7) SKAL ALTID FORETAGES, FØR PIZZAOVNEN TAGES I BRUG OG VED SKIFT AF GASFLASKE. 

GENNEMFØR  OGSÅ LÆKAGETEST, HVIS PRODUKTET IKKE HAR VÆRET I BRUG I LÆNGERE TID. TJEK ALTID GASSLANGEN 
FOR SKADER ELLER REVNER, FØR PIZZAOVNEN SKAL BRUGES. 

BRUG ALDRIG PIZZAOVNEN I LUKKEDE RUM ELLER I OVERDÆKKEDE OMRÅDER, DA DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR 
ILTMANGEL. 

HVIS INSTRUKTIONERNE OG SIKKERHEDSANVISNINGERNE I DENNE MANUAL IKKE FØLGES,  RISIKERER MAN ALVORLIGE  
SKADER PÅ PERSONER OG FASTE INSTALLATIONER. 

OMBYGGING/MODIFICERING AF PIZZAOVNEN KAN MEDFØRE FARE OG FÅ REKLAMATIONSRETTEN PÅ PRODUKTET TIL 
AT BORTFALDE. 

HOLD ALTID OPSYN MED PIZZAOVNEN UNDER BRUGEN OG HAV EGNET SLUKNINGSUDSTYR INDEN FOR RÆKKEVIDDE. 

PIZZAOVNEN BØR IKKE ANVENDES AF BERUSEDE/PÅVIRKEDE PERSONER. 

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

PIZZAOVNEN SKAL RENGØRES REGELMÆSSIGT OG GRUNDIGT FOR AT FORHINDRE UKONTROLLERET FEDTBRAND. 

SE OGSÅ SIDE 10-12 FOR FLERE RÅD OG TIPS OM PIZZAOVNEN OG SIKKERHED



PIN: 2575DM29062

Kategori I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50)

Gastype Butane Propane Butan, propan eller blandinger heraf

Gastryk 28-30 mbar 37 mbar 28-30 mbar 50 mbar

Totaleffekt 4.4 kW

Produkttype A1

Ventilstørrelse 1.08mm 1.08mm 0.94mm

Benyttes i land BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, 
IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI

AL, CY, DK, EE, 
FI, HU,

IT, LT, NL, NO, 
SE, SI,

SK, RO, HR, TR, 
BG, IS, LU, MT, 

LV

AT, CH, DE, SK

KUN TIL UDENDØRS BRUG! Læs og følg brugsvejledningen, før grillen tages 
i brug.

ADVARSEL! Dele af grillen bliver meget varme. Hold børn og andre, der behø-
ver opsyn, på afstand.



OVERSIGT OVER MEDFØLGENDE DELE: 

1. FCC BBQ Pizza Chef
2. Pizzasten

MONTERING

Sammenlign listen over dele med indholdet i æsken, bemærk, at enkelte dele kan være placeret i isoporen i sidevæggene på emballagen. 
Pizzastenen ligger inde i selve ovnen og skal tages ud af emballagen. Montér ikke denne Pizzaovn, hvis der mangler dele, kontakt hellere 
forhandleren eller support@fccbbq.no. 

1. FOLD BENENE UD

2. ANBRING PIZZASTENEN SOM ANVIST



3. MONTERING AF SLANGEN TIL PIZZAOVNEN (REGULATOR OG SLANGE SÆLGES SEPARAT)

4.  TILSLUT GASSLANGEN TIL GASNIPLEN PÅ OVNEN. SØRG FOR, AT SLANGEN ER TILPASSET 
      KORREKT, OG AT SLANGEKLEMMEN ER STRAMMET TIL. 

1.  Før gasslangen helt ind på gasniplen. 

2. Anbring slangeklemmen 0,5-1 cm fra slangens ende. 

3. Brug topnøgle (str. 7), fastnøgle (str. 7) eller skruetrækker for at skrue 
    slangeklemmen til, og spænd godt til. 

4. VIGTIGT! Der skal udføres en gaslækagetest som beskrevet 
    på side 7, før pizzaovnen tages I brug. 



REGULATOR OG SLANGE (SÆLGES SEPARAT)

FØLG DISSE INSTRUKTIONER NØJE FOR AT UNDGÅ ALVORLIGE SKADER PÅ OVNEN OG 
FORÅRSAGE PERSONSKADER. 

SLANGE 

 • Slut gasslangen til gasindgangen på ovnen. Spænd godt til. 

 • Montér regulatoren og slangen. Følg monteringsanvisningen, der fulgte med regulatorsættet. 

 • Brug ikke forseglingstape, lim eller væske på tilslutningen. 

 • Gasslanger, der bruges på dette produkt, må ikke være længere end 120 cm. 

 • Kontrollér gasslangen regelmæssigt for revner, skader og nedbrydning. Brug aldrig en 
beskadiget gasslange. 

REGULATOR

 • Kontrollér, at afbryderen på kontrolpanelet er i OFF-position, før regulatoren sluttes til 
gasflasken. 

 • Slut regulatoren til gasflasken i henhold til din regulators brugsanvisning og 
flaskeforhandlerens instruktioner. 

 • Vi anbefaler propangas til brug i Norden, men butan kan også benyttes. Butan egner sig 
dårligt til lave temperaturer. 

 • Kontrollér, at regulatoren ikke er beskadiget. 

 • Tjek, at gasflasken står på et fast, plant underlag og er lavere end gasindgangen på grillen. 

 • Brug en godkendt gas-flaske, der passer til re-gulatoren. Flasker på 10 kg eller derover 
anbefales. 

OPPBEVAR ALDRIG GASBEHOLDEREN UNDER GRILLEN, NÅR DU GRILLER.

FRAKOBL REGULATOREN FOR AT OPBEVARE GASBEHOLDEREN UNDER GRILLEN, NÅR 

DENNE IKKE ER I BRUG.

FLYT ALDRIG GRILLEN, NÅR DEN ER I BRUG ELLER ER TILSLUTTET GASBEHOLDEREN

.



!

1. Sluk alle levende flammer, varmekilder og cigaretter i området, hvor lækagetesten skal udføres. 
2. Sæt afbryderen på Pizzaovnen i OFF-position. 
3. Sæt regulatoren i OFF-position og slut den til gasbeholderen. 
4. Spray lækagespray på (pensl evt. med sæbe-vandet) på alle samlinger/koblinger på gas-

beholderen, regulatoren, hele slangen og alle ventiler på grillen. 
5. Åbn gastilførslen på regulatoren og tjek nøje, om der kommer bobler på nogen af de steder, 

hvor blandingen er påført. 
6. HVIS DER OPSTÅR BOBLER, LUK DA GASTILFØRSLEN OG 

TILSPÆND ALLE KOBLINGER / 
SAMLINGER. UDFØR EN NY TEST. 
PIZZAOVNEN MÅ IKKE TAGES I BRUG, 
FØR MAN ER SIKKER PÅ, AT DER IKKE 
FINDES LÆKAGER. GASLÆ- KAGE KAN 
MEDFØRE UKONTROLLERET BRAND, 
SOM KAN FORVOLDE SKADE  PÅ 
PERSONER, FASTE IN-STALLATIONER 
OG PIZZAOVNEN. 

7. Hvis man efter gentagne udbedringsforsøg stadig 
oplever gaslækage, kontakt da forhandler eller FCC 
BBQ support på support@fccbbq.no for at få hjælp til 
at løse problemet. 

FØR PIZZAOVNEN TAGES I BRUG, SKAL DER UDFØRES EN LÆKAGETEST!

LÆKAGETEST SKAL FORETAGES JÆVNLIGT OG HVER GANG GASFLASKE, 

REGULATOR ELLER SLANGE SKIFTES. 

TEST OGSÅ, HVIS GRILLEN IKKE HAR VÆRET ANVENDT I LÆNGERE TID. 

Tjek aldrig for lækager ved at bruge åben ild. Brug lækagespray eller alternativt 
sæbevand (to dele opvaskemiddel og en del vand). 

LÆKAGETEST



INSTRUKTIONER FOR ANVENDELSE AF PIZZAOVNEN

Brænderen har en totaleffekt på 4,4 KW. 

For at starte: 
1. Kontrollér, at gaslækagetest er udført. 
2. Fjern al emballage og andre uvedkommende genstande.
3. Tænd brænderen ved at følge tændingsanvisningen nedenfor

TÆNDINGINSTRUKTIONER FOR TÆNDING AF PIZZAOVNEN

1. Sørg for, at afbryderen står i “OFF”-position. Åbn for gassen fra gasflasken med regulatoren. 
2. Tryk afbryderen ind og drej den langsomt til venstre, indtil du hører et klik, og brænderen tændes. 

Tips: Hold afbryderen inde og drej i 5 sekunder for at slippe gas ud, før du drejer til klikket. 

3. Hold fortsat afbryderen inde i 5 sekunder efter tænding, før du slipper den. 
4. Hvis brænderen ikke tænder efter 5 sekunder, sætter du afbryderen i “OFF”-position og lukker regulatoren på gasflasken. 
     Vent i 5 minutter. Gentag ovenstående procedure. 

SE IKKE IND I PIZZAOVNEN, NÅR DU TÆNDER, DA GASANSAMLING KAN FYLDE GRILLRUMMET OG 
MEDFØRE BRANDSKADER PÅ HUD, HÅR OG TØJ. 

MANUEL TÆNDING AF GRILLEN

1. Hvis tænderen ikke vil tænde efter gentagne forsøg med afbryderen, kan ovnen tændes med tændstik. 
2. Hvis man allerede har forsøgt at tænde pizzaovnen med afbryderen, vent da 5 minutter, så gassen får tid til at sprede sig. 
3. Placér en tændstik i tændstikholderen og før den mod brænderen gennem åbningen. 
4. Tryk afbryderen in og drej den for at antænde gassen. Kontrollér, at brænderen tænder og forbliver tændt. 
5. Hvis brænderen ikke tænder efter 5 sekunder, sætter du afbryderen i “OFF”-position og lukker regulatoren på gasflasken. 
     Vent I 5 minutter. Gentag ovenstående procedure. 



PLACERING AF PIZZAOVNEN

• Pizzaovnen skal placeres i sikker afstand fra brændbare materialer under brug
   – mindst 150 cm i alle retninger fra husvægge, træer, brændbare væsker osv. 
• Pizzaovnen må ikke placeres under tag eller halvtag. 
• FCC BBQ Pizza Chef vil fungere bedst, når den står i  læ for vind. 
• Borde i glas eller plast kan ikke anbefales som underlag til  pizzaovnen, når den er
   i brug.
• Vent mindst en time, efter at Pizzaovnen er slukket, før rengøring af overflader og 
  grillrum eller flytning. 
• Udsæt ikke Pizzaovnen for fugt, og forsøg ikke at afkøle den med vand. Dette kan 
  skade ovnen. 
• Opbevar Pizzaovnen indendørs i perioder uden brug og ved dårligt vejr, såsom kraftig regn, sne eller vind. Vi anbefaler at opbevare Pizzaovnen 
  i et tørt miljø.
• Sørg for, at pizzaovnen er placeret på et sted med god ventilation for at undgå kulilteforgiftning. 
• Pizzaovnen må ikke bruges under normalt terrænniveau, da dette kan medføre eksplosionsfare og fare for iltmangel. 

SIDSTE TJEK

• Tjek, at afbryderen fungerer, som den skal. 
• Tjek, at gasslangen er fri for revner og skader (skal altid tjekkes, før Pizzaovnen bruges).
• Tjek, at gasflaske og gasslange ikke er i kontakt med de dele af grillen, som kan blive varme. 

SÅDAN BRUGES FCC BBQ PIZZA CHEF

• Forvarm pizzaovnen i mindst 15-20 minutter. 

• Vend/rotér pizzaen jævnligt for at få en jævnt bagt skorpe. 

• VIGTIGT! Hvis pizzaen bliver liggende for længe uden at blive vendt/roteret, vil den kunne blive brændt. 

• VIGTIGT! Hold øje med pizzaen under hele processen. Forskellige bunde, fyld og varme vil kunne medføre forskellige resultater og krav til vending. 

Tips: Brug fuld effekt når du forvarmer, og skru ned for varmen med 10-20 % under bagning. ELLER rotér pizzaen oftere for at opnå bedre resultat. 

Hvis fyldet er færdigt, før bunden, skru da ned for varmen, så vil stenen fortsætte med at varme bunden fra undersiden. 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

 • Opbevar ikke FCC BBQ PIZZA CHEF i direkte sollys og helst indendørs, når den ikke er i brug.

 • Lakerede dele og dele i plast kan med tiden bleges noget; dette påvirker ikke ovnens ydelse  

 • Reparér eller udskift ikke nogen af ovnens dele, medmindre det er nævnt i manualen eller sker via kontakt med FCC BBQ. 

 • Brug ikke ovnen til at grille meget fedtrig mad eller andre retter, som kan medføre fedtbrand. 

 • Fabriksmonterede dele må ikke justeres af brugeren. Kontakt FCC BBQ Support. 

 • Regulator og gasslange sælges som separate dele og skal følge nationale retningslinjer.  



PIZZASTEN

1. BRUG IKKE pizzastenen over åben ild. 

2. Undgå ekstreme temperatursvingninger for stenen. ANBRING IKKE frossen mad på en varm sten. 

3. Stenen er skrøbelig og kan knække/knuses ved stød eller fald. 

4. Pizzastenen er meget varm under brug og holder sig varm længe efter brugen.

5. Køl IKKE stenen ned med vand, når den er varm. 

6. Brug en egnet rengøringsbørste og skraber til rengøring. Ved brug af en fugtig klud skal stenen tørre natten over, før den kan varmes igen.  

VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING
Al rengøring og vedligeholdelse skal udføres, når Pizzaovnen er kold. Kontrollér, at der er slukket for gassen på Pizzaovnen, og at regulatoren er 
koblet fra gasflasken.
Brug en blanding af opvaskemiddel og vand, eller brug et egnet rengøringsmiddel med nylonskurebørste/skuresvamp ved vedligeholdelse af 
ydersiden. Skyl grundigt og lad lufttørre helt. Brug ikke kaustisk soda, alkoholholdige eller slibende rengøringsmidler. Dette kan skade grillen. 
INGEN DELE KAN RENGØRES I OPVASKMASKINE. 

PLASTIKDELE

Brug kun rent vand og eventuelt milde rengøringsmidler. Tør af med en ren klud. 

LAKEREDE DELE OG DELE I RUSTFRIT STÅL

Understel, frontpanel, grillkorpus osv. som er fremstillet i lakeret stål eller rustfrit stål, kan ruste ved manglende vedligeholdelse/rengøring. For at 
beholde ovnens flotte design og overflade anbefales det at bruge milde, ikke slibende rengøringsmidler og varmt vand. Overfladerne tørres af med en 
ikke-slibende klud. 
Lakerede overflader behandles med bivoks, og dele i rustfrit stål behandles med et tyndt lag syrefri olie en til to gange årligt. Pizzaovne, som placeres
 i kystnære områder, anbefaler vi at behandle oftere.

INSEKTER OG SKADEDYR

Insekter eller andre skadedyr kan ta ”bolig” i pizzaovnen, når grillen står ubrugt gennem længere tid. Er der problemer med optænding, eller opleves 
ujævne flammer, kan dette skyldes skadedyr, som blokerer gastilførslen.

• Demontér brænderne og rengør dem ved mistanke om skadedyr i grillen. Montér brænderen igen, når den er helt tør.
• Tjek, at gasslangen ikke har revner eller skader efter mus og rotter.  

VIGTIGT AT HUSKE, SMART AT VIDE:

• Gasflasken skal altid placeres ved siden af pizzaovnen, når den er i brug. 
• Luk for gastilførslen på regulatoren, når pizzaovnen ikke er i brug, og ved opbevaring af gasflasken under grillen skal den kobles fra   
  regulatoren. 
• Hvis pizzaovnen opbevares i garage eller kælder under terræniveau, må gasflasken ikke opbevares samme sted. 
• DETTE PRODUKT ER BEREGNET TIL BRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER OG ER IKKE EGNET TIL PRO
  FESSIONEL BRUG I EN RESTURANT ELLER LIGNENDE. 
• Overtræk må ikke lægges over pizzaovnen, før den er helt kold og tør. Fugtighed på indersiden af overtrækket kan forårsage store  
  dannelser af overfladerust på de af grillens dele, som er af lakeret stål og rustfrit stål. 
• Undgå at opbevare Pizzaovnen i direkte sollys, da de dele af ovnen, som indeholder rustfrit stål eller glatte flader, kan reflektere sollys 
  og forårsage brand. 



TROUBLE SHOOTING

Problem Mulig årsag Forslag til afhjælpning

Brænder vil ikke tænde 1. Tom gasflaske
2. Regulator er defekt 
3. Blokering i brænder
4. Blokering i gasventilen eller slangen
5. Elektroden er tilsmudset 
6. Stærk vind i området
7. Ledning til tænder er ikke monteret korrekt eller 
   er defekt. 

1. Skift gasflaske
2. Regulator bør tjekkes, evt. erstattes
3. Rengør brænderen
4. Rengør gasventil og gasslange
5. Rengør elektroden 
6. Flyt grillen i læ for vinden
7. Kontrollér, at ledningen er monteret den rigtige vej. 

Pludseligt fald i effekt eller lav flamme 1. Tom for gas 1. Kontrollér gasmængden i flasken
2. Sluk på gasafbryderen, vent 30 sekunder og tænd 
ovnen igen. Hvis flammerne fortsat er for små, slukkes 
på gasafbryderen og på regulatorafbryderen. Kobl 
regulatoren fra. Kobl regulatoren til igen og gennem-
før gaslækagetest. Tænd på regulatoren og vent 30 
sekunder, før du tænder for ovnen igen. 

Flammerne pustes ud 1. Kraftig vind eller kastevind 
2. For lidt gas i flasken

1. Vend pizzaovnen væk fra vinden
2. Påfyld gas i flasken
3. Se punktet ovenfor

Opflamning 1. Opsamling af fedt
2. For meget fedt i maden
3. Overdreven temperatur i ovnen. 
4. Større mængder mel på pizzastenen

 1. Rengør ovnen og stenen
2. Skært fedtet fra kødet
3. Justér (sænk) temperaturen ved bagningen
4. Børst overflødige melrester væk 
5. Drej stenen

Flashback (brand i brænderrør – hvæsende 
rør)

1. Gasflasken er for lille
2. Blokering i brænderen 
3. Blokering i gasventilen eller slangen
4. Stærk vind i området

1. 10 kg gasflaske eller større anbefales
2. Rengør brænderen 
3. Rengør gasventilen og slangen
4. Flyt grillen i læ for vinden



Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til forbrugerlovgivningen. Produktet gennemgår streng 

kvalitetskontrol og testning på fabrikken. Skulle der mod forventning mangle dele i pakken, eller er produktet be-

skadiget, kontakt da forhandleren eller nedenstående forbrugerkontakt for videre hjælp. 

Ved skader på produktet beder vi om, at fotos af skaden samt produktets emballage vedlægges reklamationen. 

Defekter, som skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller modifikation af produktet, medfører, at rekla-

mationsretten bortfalder. 

Beskadigede dele, som ikke omfattes af reklamationsretten, faktureres efter gældende prisliste med tillæg for fragt 

og ekspeditionsgebyr. 

Ved behov for reservedele eller ved reklamation, kontaktes forhandleren eller forbrugerkontakt: 

FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORGE

+47 924 78 600 / +46 031 189095 (MAN-FRE 10:00-14:00)

support@fccbbq.no

FCCBBQ.NO 

FCCBBQ.SE 

FCCBBQ.COM

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

emballagen. 

Fremstillet i Kina for FCC Products

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.no

 

Denne pizzaovn skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale og lokale regler for 
affaldssortering. Kan indleveres til godkendt genvindingscentral. Ved at gøre dette, bidrager du til 
at spare ressourcer og beskytte miljøet. Kontakt din kommunes tekniske forvaltning for yderligere 
information. 



Contact: 
FCC Products AS, Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway

E-mail: support@fccbbq.com

www.fccbbq.com


