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PIZZA CHEF
Pizzauuni - FCC-G-22560-00

Käyttöopas - Suomi

!
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VAROITUS!

VAARA!

Minimoi tulipalon, palovammojen tai muiden vahinkojen vaara lukemalla käyttöopas huolellisesti ennen pizzauunin käyttöä. Ennen puhdista-
mista sulje kaasu, käännä säädin asentoon OFF ja tarkasta, että uuni/kivi on kylmä. Tulipalon, räjähdyksen tai omaisuuden vahingoittumisen ja 
vakavien palovammojen vaara, jos oppaan ohjeita ei noudateta.

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN!

Jos havaitset kaasun hajun:
• Sulje pizzauunin kaasun tulo. 
• Sulje paineensäädin ja irrota se kaasupullosta. 
• Sammuta kaikki paljaat liekit.



! VARNING!

PIZZAUUNIN OSAT VOIVAT OLLA ERITTÄIN KUUMIA KÄYTÖN AIKANA. PIDÄ LAPSET JA MUUT SILMÄLLÄPITOA 

TARVITSEVAT TURVALLISELLA ETÄISYYDELLÄ. 

PIZZAUUNI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN HYVIN TUULETETUISSA PAIKOISSA. 

TESTAA VUODOT (KATSO SIVU 7) AINA ENNEN KUIN PIZZAUUNI OTETAAN KÄYTTÖÖN TAI KAASUPULLO VAIHDETAAN. 

TESTAA VUODOT MYÖS, KUN LAITE ON OLLUT PITKÄÄN KÄYTTÄMÄTTÄ. TARKASTA KAASULETKUN VAURIOT TAI 

HALKEAMAT ENNEN PIZZUUNIN KÄYTTÖÄ 

ÄLÄ KÄYTÄ PIZZAUUNIA SULJETUSSA TAI KATETUSSA TILASSA – HAPENPUUTTEEN VAARA. 

HENKILÖVAHINKOJEN JA KIINTEIDEN ASENNUSTEN VAHINGOITTUMISEN VAARA, JOS OPPAAN OHJEITA JA 

VAROITUKSIA EI NOUDATETA. 

PIZZAUUNIN MUUTTAMINEN VOI AIHEUTTAA VAARAN JA JOHTAA TUOTTEEN TAKUUN RAUKEAMISEEN. 

VALVO PIZZAUUNIA KÄYTÖN AIKANA JA PIDÄ SOPIVAT SAMMUTUSVÄLINEET ULOTTUVILLA. 

HUMALTUNEET HENKILÖT EIVÄT SAA KÄYTTÄÄ PIZZAUUNIA. 

ÄLÄ KÄYTÄ PIZZAUUNIA PAIKOISSA, JOTKA OVAT MAAN PINNAN ALAPUOLELLA. KERTYVÄ KAASU VOI RÄJÄHTÄÄ. 

KAASUN KERTYMINEN VOI JOHTAA MYÖS HAPEN PUUTTEESEEN. 

ESTÄ HALLITSEMATON RASVAPALO PUHDISTAMALLA PIZZAUUNI SÄÄNNÖLLISESTI JA PERUSTEELLISESTI. 

SIVULLA 8-9 ON LISÄÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ PIZZAUUNISTA JA TURVALLISUUDESTA.  



PIN: 2575DM29062

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

Kaasun tyyppi Butaani Propaani Butaani, propaani tai niiden seos

Kaasun paine 28-30 mbar 37 mbar 28-30 mbar 50 mbar

Kokonaisteho 4.4 kW

Tuotteen tyyppi A1

Venttiilin koko 1.08mm 1.08mm 0.94mm

Käyttömaa 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

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! Lue käyttöopas ennen grillin käyttöä.

VAROITUS! Grillin osat voivat olla erittäin kuumia. Pidä lapset ja muut silmällä-
pitoa tarvitsevat turvallisella etäisyydellä.



PIZZAUUNIN OSAT: : 

1. FCC BBQ Pizza Chef
2. Pizzakivi 

KOKOAMINEN:

Vertaa osaluetteloa pakkauksen sisältöön. Jotkut osat voivat olla kiinni pakkauksen sivuseinien solumuovilevyissä. Pizzakivi on uunin 
sisällä ja on irrotettava pakkauksestaan. Älä kokoa pizzauunia, jos osia puuttuu. Ota yhteys myyjään tai support@fccbbq.no. 

1. KÄÄNNÄ 

2. ASETA PIZZAKIVI KUVAN MUKAISESTI



3. LETKUN ASENTAMINEN PIZZAUUNIIN (SÄÄDIN JA LETKU MYYDÄÄN ERIKSEEN)

4. LIITÄ KAASULETKU UUNIN KAASUNIPPAAN. TARKASTA LETKUN OIKEA KIINNITYS JA LETKUNKIRIS-
TIMEN TIUKKUUS

1. Pujota kaasuletku kokonaan kaasunippaan. 

2. Kiinnitä letkunkiristin 0,5-1 cm:n päähän letkun päästä. 

3. Käytä hylsyavainta (koko 7), kiintoavainta (koko 7) tai ruuvitalttaa ja kiristä 
letkunkiristin huolellisesti. 

4. TÄRKEÄÄ! Testaa kaasuvuodot sivun 7 ohjeiden mukaisesti 
ennen pizzauunin käyttöä



SÄÄDIN JA LETKU (MYYDÄÄN ERIKSEEN)

VÄLTÄ UUNIN VAURIOITUMINEN JA HENKILÖVAHINGOT NOUDATTAMALLA OHJEITA HUOLELLISESTI. 

LETKU

 • Liitä letku uunin kaasuliitäntään. Kiristä huolellisesti. 

 • Asenna säädin ja letku. Noudata säädinsarjan asennusohjeita. 

 • Älä käytä tiivistysteippiä, liimaa tai nestettä liittimessä. 

 • Tuotteen kanssa käytettävän kaasuletkun enimmäispituus on 120 cm. 

 • Tarkasta säännöllisesti kaasuletkun halkeamat, vauriot ja hankaumat. Älä käytä 
vahingoittunutta kaasuletkua. 

SÄÄDIN

 • Tarkasta ennen säätimen kiinnittämistä pullon, että paneelin säädin on asennossa OFF. 

 • Kiinnitä säädin kaasupulloon säätimen ja kaasupullon myyjän ohjeiden mukaisesti. 

 • Suosittelemme käyttämään Pohjoismaissa propaania, mutta butaaniakin voidaan käyttää. 
Butaani soveltuu huonosti pieniin lämpötiloihin. 

 • Tarkasta säätimen vauriottomuus. 

 • Aseta kaasupullo lujalle, tasaiselle alustalle uunin kaasuliitäntää alemmalle tasolle. 

 • Käytä hyväksyttyä kaasupulloa, joka sopii säätimeen. Suositus: 10 kg ja suuremmat 
kaasupullot.  

ÄLÄ KOSKAAN SÄILYTÄ KAASUPULLOA GRILLIN ALLA, KUN GRILLAAT.

IRROTA SÄÄDIN, KUN SÄILYTÄT KAASUPULLOA GRILLIN ALLA.

ÄLÄ SIIRRÄ GRILLIÄ, KUN SE TOIMII TAI ON LIITETTY KAASUPULLOON.



!

1. Sammuta kaikki lähistön avoliekit, lämmönlähteet ja savukkeet, kun testaat vuotoja. 
2. Käännä pizzauunin säädin asentoon OFF. 
3. Sulje säädin (OFF) ja kiinnitä kaasupulloon. 
4. Ruiskuta vuotosprayta (tai sivele saippuavettä) kaikkiin kaasupullon ja säätimen liitäntöihin, koko 

letkuun ja kaikkiin grillin venttiileihin. 
5. Avaa säädin ja tarkasta huolellisesti, näkyykö seoksella käsitellyissä paikoissa kuplia. 

6. JOS KUPLIA NÄKYY, SULJE KAASUN TULO JA KIRISTÄ KAIKKI 
LIITÄNNÄT. TESTAA UUDELLEEN. PIZZAUUNIA EI SAA KÄYTTÄÄ 
ENNEN KUIN ON VARMISTETTU, ETTÄ 
VUOTOJA EI OLE. KAASUVUOTO VOI 
AIHEUTTAA HALLITSEMATTOMAN 
TULIPALON, JOKA VAHINGOITTAA 
IHMISIÄ, KIINTEITÄ ASENNUKSIA JA 
PIZZAUUNIA. 

7. Jos kaasua vuotaa edelleen korjausyrityksen jälkeen, 
pyydä apua ongelman ratkaisemiseen jälleenmyyjältä tai 
FCC BBQ:n asiakaspalvelusta support@fccbbq.no. 

TESTAA KAASUVUODOT ENNEN PIZZAUUNIN KÄYTTÖÄ!

VUOTOTESTI ON TEHTÄVÄ SÄÄNNÖLLISESTI JA JOKA KERRAN, KUN 

KAASUPULLO, SÄÄDIN TAI LETKU VAIHDETAAN. 

SUORITA TESTI MYÖS, JOS PIZZAUUNI ON OLLUT JONKIN AIKAA KÄYTTÄMÄTTÄ. 

Älä käytä avoliekkiä vuotojen etsimiseen, vaan käytä vuotosprayta tai saippuavettä 
(kaksi osaa astianpesuainetta ja yksi osa vettä). 

VUOTOTESTI



PIZZAUUNIN KÄYTTÖOHJEET

Polttimen kokonaisteho on 4,4 kW. 

Aluksi: 
1. Varmista, että vuototesti on suoritettu. 
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja muut materiaalit.
3. Sytytä poltin seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

PIZZAUUNIN POLTTIMEN SYTYTYSOHJEET

1. Tarkista, että säädin on asennossa OFF. Avaa kaasupullon säädin. 
2. Paina säädinnuppi sisään ja käännä hitaasti vasemmalle, kunnes kuulet naksahduksen ja poltin syttyy. 

Vihje: Paina ja käännä 5 sekuntia, jotta kaasua virtaa ennen kääntämistä naksahdukseen asti. 

3. Paina säädinnuppia syttymisen jälkeen vielä 5 sekuntia. 
4. Jos poltin ei syty tällä tavoin 5 sekunnissa, käännä säädinnuppi asentoon OFF ja sulje kaasupullon säädin. Odota 5 minuuttia. Toista 
vaiheet. 

ÄLÄ KATSO PIZZAUUNIIN, KUN SYTYTÄT SEN, SILLÄ UUNITILAAN VOI KERTYÄ KAASUA, JOKA SYTTY-
ESSÄÄN POLTTAA IHOA, HIUKSIA JA VAATTEITA. 
 

GRILLIN SYTYTTÄMINEN MANUAALISESTI

1. Jos sytytin ei sytytä usean yrityksen jälkeen, uunin voi sytyttää tulitikulla. 
2. Jos olet jo yrittänyt sytyttää pizzauunin säädinnupilla, odota 5 minuuttia, jotta kaasu ehtii haihtua. 
3. Aseta tulitikku pitimeen ja työnnä se aukosta kohti poltinta. 
4. Paina säädinnuppi sisään ja käännä. Tarkasta, että poltin syttyy ja palaa edelleen. 
5. Jos poltin ei syty 5 sekunnissa, käännä säädinnuppi asentoon OFF ja sulje kaasupullon säädin. Odota 5 minuuttia. Toista vaiheet. 



PIZZAUUNIN KÄYTTÖPAIKKA

• Pizzauuni on pidettävä käytön aikana turvallisella etäisyydellä kaikista palavista materiaaleista 
– etäisyys vähintään 150 cm joka suuntaan rakennuksen seinistä, puista, palavista nesteistä jne. 
• Pizzauunia ei saa asettaa katon tai vastaavan alle. 
• FCC BBQ Pizza Chef toimii parhaiten, kun se on suojassa tuulelta. 
• Lasi- tai muovipöytää ei suositella alustaksi, kun pizzauunia käytetään.
• Odota vähintään tunti sammuttamisen jälkeen ennen kuin puhdistat pintoja ja grillitilan tai 
   siirrät uunia. 
• Suojaa pizzauuni kosteudelta, äläkä yritä jäähdyttää vedellä. Uuni voi vaurioitua. 
• Säilytä pizzauuni sisätiloissa, kun et käytä sitä tai kun sää on erittäin sateinen, luminen tai tuulinen. 
   Säilytä pizzauunia kuivassa paikassa.
• Vältä häkämyrkytys käyttämällä pizzauunia paikassa, jossa on hyvä ilmavaihto. 
• Älä käytä pizzauunia maanpinnan alapuolella – räjähdyksen tai hapenpuutteen vaara. 

VIIMEINEN TARKASTUS

• Tarkasta säädinnupin toiminta. 
• Tarkasta, että kaasuletkussa ei ole halkeamia eikä vaurioita (tarkasta aina pizzauunin käyttöä).
• Tarkasta, että kaasupullo ja -letku eivät kosketa grillin kuumenevia osia. 

FCC BBQ PIZZA CHEFIN KÄYTTÄMINEN

 • Esilämmitä pizzauunia vähintään 15-20 minuuttia. 

 • Käännä/pyöritä pizzaa, jotta se paistuu tasaisesti. 

 • TÄRKEÄÄ! Pizza voi palaa, jos se on pitkään kääntämättä/pyörittämättä. 

 • TÄRKEÄÄ! Tarkkaile pizzaa koko prosessin ajan, sillä erilainen pohja, täyte ja lämpö vaikuttavat tulokseen ja kääntämisen tarpeeseen. 

Vihje: Käytä täyttä tehoa esilämmityksen aikana ja vähennä lämpöä 10-20 %, kun paistat. Tai pyöritä pizzaa useammin, jotta saat paremman tuloksen. 
Kun pohja on valmis, vähennä lämpöä, sillä kivi lämmittää pohjaa edelleen alapuolelta. 

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO

 • Älä säilytä FCC BBQ PIZZA CHEF -pizzauunia suorassa auringonvalossa, ja säilytä laitetta mieluummin sisätiloissa, kun se ei ole käytössä.

 • Maalatut osat ja muoviosat voivat haalistua hieman, mutta se ei vaikuta uunin tehoon. 

 • Älä korjaa tai vaihda uunin osia, mikäli sitä ei mainita käyttöoppaassa tai jos FCC BBQ Support ei neuvo niin. 

 • Älä grillaa uunissa erittäin rasvaista ruokaa tai muita ruokia, jotka voivat aiheuttaa rasvapalon. 

 • Tehtaalla asennettuja osia ei saa säätää. Ota yhteys FCC BBQ Supportiin. 

 • Säädin ja letku myydään erikseen, ja niiden on täytettävä kansalliset vaatimukset.   



PIZZAKIVI

1. ÄLÄ KÄYTÄ pizzakiveä avotulella. 

2. Vältä kiven lämpötilan äärimmäisiä muutoksia. ÄLÄ ASETA jäistä ruokaa lämpimälle kivelle. 

3. Hauras kivi voi rikkoutua iskun tai putoamisen seurauksena. 

4. Pizzakivi on erittäin kuuma käytön aikana ja pysyy lämpimänä pitkään käytön jälkeen.

5. ÄLÄ jäähdytä lämmintä kiveä vedellä. 

6. Käytä sopivaa puhdistusharjaa ja kaavinta puhdistamiseen. Jos käytät märkää riepua, anna kiven kuivua yön yli ennen lämmittämistä.  

HUOLTO

PUHDISTAMINEN
Puhdista ja huolla pizzauunia vain kylmänä. Tarkasta, että pizzauunin säädin on kiinni ja letku on irrotettu kaasupullosta.
Puhdista ulkopuoli astianpesuaineen ja veden seoksella tai käytä sopivaa grillinpuhdistusainetta ja nailonharjaa/sientä. Huuhtele hyvin ja anna kuivua 
täysin ilmassa. Älä käytä kaustista soodaa, alkoholipitoisia tai hankaavia pesuaineita. Ne voivat vahingoittaa grilliä. MITKÄÄN UUNIN OSAT 
EIVÄT OLE KONEPESUN KESTÄVIÄ. 

MUOVIOSAT

Käytä vain puhdasta vettä ja tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. Pyyhi puhtaalla rievulla.

MAALATUT OSAT JA RUOSTUMATTOMAT TERÄSOSAT

Alusta, etupaneeli, grillin runko ja muut maalatusta tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut voivat ruostua, jos niitä huolletaan/puhdistetaan 
puutteellisesti. Uunin hieno ulkonäkö ja pinnat säilyvät kunnossa, kun käytät mietoja ei-hankaavia puhdistusaineita ja lämmintä vettä. Pyyhi pinta 
ei-hankaavalla rievulla. 
Maalatut pinnat käsitellään mehiläisvahalla ja ruostumattomat teräsosat ohuella kerroksella hapotonta öljynä kerran tai pari vuodessa. Jos pizzauuneja 
käytetään rannikkoseuduilla, suosittelemme käsittelemään uunit useammin.

HYÖNTEISET JA TUHOLAISET

Hyönteiset ja muut tuholaiset voivat ”asettua taloksi” pizzauuniin, joka on pitkään käyttämättä. Jos sytyttämisen kanssa on ongelmia tai liekit ovat 
epätasaisia, tuholaiset ovat voineet tukkia kaasun tulon.

• Pura polttimet ja puhdista ne, jos epäilet, että grillissä on tuholaisia. Kokoa poltin, kun se on täysin kuiva.
• Tarkasta, että kaasuletkussa ei ole hiirien ja rottien aiheuttamia halkeamia tai vaurioita.  

TÄRKEÄÄ MIELESSÄ PIDETTÄVÄÄ:

• Sijoita kaasupullo aina pizzauunin viereen, kun käytät uunia. 
• Sulje pullon säädin, kun et käytä pizzauunia, ja kun säilytät kaasupulloa grillin alla, irrota säädin pullosta. 
• Jos pizzauunia säilytetään autotallissa tai kellarissa maanpinnan alapuolella, kaasupulloa ei saa säilyttää samassa paikassa. 
• TUOTE ON TARKOITETTU VAIN YKSITYISTEN KOTITALOUKSIEN KÄYTTÖÖN EIKÄ SE SOVELLU 
AMMATTIKÄYTTÖÖN RAVINTOLASSA TAI VASTAAVASSA. 
• Peitä pizzauuni vasta kun se on täysin kylmä ja kuiva. Peitteen sisäpuolelle jäänyt kosteus voi ruostuttaa grillin maalattuja ja ruostumatto-
mia teräosia. 
• Älä säilytä pizzauunia suorassa auringonpaisteessa, sillä uunin ruostumattomat teräsosat tai sileät pinnat voivat heijastaa auringonvaloa 
ja sytyttää tulipalon. 



VIANETSINTÄ

Ongelma Mahdollinen syy Korjausehdotus

Poltin ei syty 1. Tyhjä kaasupullo
2. Säädin on viallinen 
3. Tukos polttimessa
4. Tukos kaasuventtiilissä tai letkussa
5. Elektrodi on likainen 
6. Erittäin tuulinen paikka
7. Sytyttimen johto asennettu väärin tai rikki. 

1. Vaihda kaasupullo
2. Tarkasta säädin, vaihda tarvittaessa
3. Puhdista poltin
4. Puhdista kaasuventtiili ja letku
5. Puhdista elektrodi 
6. Siirrä grillin tuulensuojaan
7. Tarkasta, että johto on asennettu oikein

Teho laskee yllättäen tai pieni liekki 1. Ei kaasua 1. Tarkasta kaasun määrä pullossa
2. Sulje säädinnuppi, odota 30 sekuntia ja sytytä uuni 
uudelleen. Jos liekki on edelleen pieni, sulje säädin ja 
pullon säädin. Irrota säädin. Kiinnitä säädin uudelleen 
ja testaa kaasuvuodot. Avaa pullon säädin ja odota 30 
sekuntia ennen kuin sytytät uunin uudelleen. 

Liekit sammuvat 1. Kova tuuli tai puuska 
2. Vähän kaasua pullossa

1. Käännä pizzauuni pois tuulesta
2. Vaihda kaasupullo
3. Katso edeltävä kohta

Liekehtiminen 1. Rasvaa kertynyt
2. Liikaa rasvaa ruoassa
3. Uunin lämpötila liian suuri 
4. Paljon jauhoa pitsakivellä

1. Puhdista uusi ja kivi
2. Poista liika rasva lihasta
3. Säädä (alenna) paistolämpötila
4. Harjaa liika jauho pois 
5. Käännä kivi

Takatuli (palo polttimen putkessa – pihisevä 
putki)

1. Kaasupullo on liian pieni
2. Tukos polttimessa 
3. Tukos kaasuventtiilissä tai letkussa
4. Erittäin tuulinen paikka

1. Käytä 10 kg:n tai suurempaa kaasupulloa
2. Puhdista poltin 
3. Puhdista kaasuventtiili ja letku
4. Siirrä grilli tuulensuojaan



Tuote on kuluttajansuojalainsäädännön alainen tuote. Laatu tarkastetaan huolellisesti ja 
tuote testataan tehtaalla. Mikäli pakkauksesta puuttuu osia tai tuote on vahingoittunut, ota 

yhteys myyjään tai alla mainittuun kuluttajapalveluun. 

Jos tuotteessa on vaurioita, liitä valitukseen mukaan kuvia vauriosta ja pakkauksesta. 

Reklamaatio-oikeus raukeaa, jos syynä on virheellinen käyttö, puuttuva huolto tai tuotteen 
muutos. 

Vaurioituneista osista, jotka eivät ole takuun alaisia, laskutetaan voimassa olevan hinnaston 
mukainen hinta + rahti ja toimitusmaksu. 

Jos tarvitset osia tai haluat reklamoida, ota yhteys myyjään tai kuluttajapalveluun: 

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

Reklamaation yhteydessä on esitettävä ostotosite ja sarjanumero. Sarjanumero on pizzauu-
nissa tai pakkauksessa. 

Tuote on valmistettu Kiinassa. Valmistuttaja: FCC Products.

Parannamme tuotteitamme jatkuvasti. Pidätämme siksi oikeuden muuttaa teknisiä tietoja milloin hyvänsä. Uusin 

käyttöopas on aina saatavana osoitteessa www.fccbbq.no

 

Tätä pizzauunia ei saa hävittää normaalina sekajätteenä. Toimita hyväksyttyyn kierrätyspisteeseen. 
Siten autat säästämään voimavaroja ja suojaat ympäristöä. Kysy lisätietoja kunnan 
jätehuoltoviranomaiselta 1. 



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

E-mail: support@fccbbq.com

www.fccbbq.com


