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PIZZA CHEF
Pizzaugn - FCC-G-22560-00

Bruksanvisning - Svensk

!

!

VARNING!

FARA!

Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda pizzaugnen. Det reducerar risken för brand, brännskador eller andra skador. Innan du 
rengör ugnen ska du se till att gasen är avstängd, vredet ställt i läge OFF (FRÅN), och att ugnen/stenen är kall. Om du inte följer anvisnin-
garna i bruksanvisningen kan du orsaka brand, explosion eller allvarliga brandskador på föremål och personer.

ENDAST AVSEDD FÖR UTOMHUS ANVÄNDNING!

Om du känner gaslukt:
• Stäng av gasmatningen till pizzaugnen. 
• Stäng av gasmatningen på regulatorn och koppla bort den från gasflaskan. 
• Släck alla öppna lågor.



! VARNING!

VISSA DELAR AV PIZZAUGNEN BLIR MYCKET VARMA NÄR DU ANVÄNDER DEN. HÅLL BARN OCH ANDRA SOM BEHÖVER 

TILLSYN PÅ SÄKERT AVSTÅND. 

PIZZAUGNEN ÄR ENDAST AVSEDD ATT ANVÄNDAS UTOMHUS I VÄL VENTILERADE OMRÅDEN GÖR ALLTID ETT 

LÄCKTEST (SE SIDAN 7) INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PIZZAUGNEN OCH NÄR DU BYTER GASFLASKAN GÖR 

OCKSÅ ETT LÄCKTEST OM DU INTE HAR ANVÄNT PIZZAUGNEN UNDER EN LÄNGRE TID. KONTROLLERA ALLTID OM 

GASSLANGEN ÄR SKADAD ELLER HAR SPRICKOR INNAN DU SKA ANVÄNDA PIZZAUGNEN 

ANVÄND ALDRIG PIZZAUGNEN I SLUTNA RUM ELLER UNDER ÖVERBYGGNADER. RISK FÖR SYREBRIST. 

OM DU INTE FÖLJER ANVISNINGARNA OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA I DENNA BRUKSANVISNING RISKERAR DU 

ALLVARLIGA SKADORPÅ PERSONER OCH FASTA INSTALLATIONER.

OMBYGGNAD/ÄNDRING AV PIZZAUGNEN KAN ORSAKA FARA OCH BORTFALL AV REKLAMATIONSRÄTTEN PÅ 

PIZZAUGNEN.

HÅLL ALLTID PIZZAUGNEN UNDER UPPSYN NÄR DU ANVÄNDER DEN, OCH HA SLÄCKUTRUSTNING INOM RÄCKHÅLL. 

PIZZAUGNEN BÖR INTE ANVÄNDAS AV BERUSADE PERSONER. 

PIZZAUGNEN FÅR INTE ANVÄNDAS I OMRÅDEN UNDER NORMAL MARKNIVÅ. GAS KAN ANSAMLAS OCH ORSAKA RISK 

FÖR EXPLOSION. GASANSAMLING KAN OCKSÅ ORSAKA SYREBRIST. 

RENGÖR PIZZAUGNEN REGELBUNDET OCH GRUNDLIGT FÖR ATT UNDVIKA OKONTROLLERAD FETTBRAND. 

SIDONA 8-9 INNEHÅLLER FLERA RÅD OCH TIPS OM PIZZAUGNEN OCH SÄKERHET.  



PIN: 2575DM29062

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

Gastyp Butane Propane Butan, propan eller en blandning av dessa

Gastryck 28-30 mbar 37 mbar 28-30 mbar 50 mbar

Totaleffekt 4.4 kW

Produkttyp A1

Ventilstorlek 1.08mm 1.08mm 0.94mm

Används I länder 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

ENDAST FÖR ANVÄNDNING UTOMHUS! Läs och följ bruksanvisningen innan 
du börjar använda pizzaugnen.

VARNING! Delar av ugnen blir mycket varma. Håll barn och andra som be-
höver tillsyn på avstånd.



KOMPONENTÖVERSIKT: 

1. FCC BBQ Pizza Chef
2. Pizzasten

MONTERING

Jämför komponentlistan med innehållet i kartongen. Observera att vissa delar kan ligga i skyddsmaterialet i kartongens sidor. Pizzaste-
nen ligger inne i själva ugnen och måste lyftas ur emballaget. Montera inte pizzaugnen om delar saknas. Kontakta i så fall inköpsstället 
eller support@fccbbq.no. 

1. VECKLA UT BENEN

2. LÄGG IN PIZZASTENEN ENLIGT ANVISNINGEN



3. MONTERA SLANGEN PÅ PIZZAUGNEN (REGULATOR OCH SLANG SÄLJS SEPARAT)

4. FÄST GASSLANGEN PÅ UGNENS GASNIPPEL. KONTROLLERA ATT SLANGEN ÄR KORREKT 
     ANPASSAD OCH ATT SLANGKLÄMMAN ÄR ÅTDRAGEN. 

1. Skjut in gasslangen helt på gasnippeln. 

2. Placera slangklämman 0,5 – 1 cm från slangens ände. 

3. Använd en hylsnyckel (storlek 7), en fastnyckel (storlek 7) eller en skruvmejsel för 
att dra åt slangklämman ordentligt. 

4. VIKTIGT! Gör ett läcktest enligt beskrivningen på sidan 7 innan 
du börjar använda pizzaugnen. 



REGULATOR OCH SLANG (SÄLJS SEPARAT)

FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT. DÅ UNDVIKER DU ALLVARLIGA SKADOR PÅ UGNEN OCH 
ATT ORSAKA PERSONSKADOR. 

SLANG

 • Fäst gasslangen på ugnens gasnippel. Dra åt ordentligt. 

 • Montera regulatorn och slangen. Följ monteringsanvisningarna som följde med 
regulatorsatsen. 

 • Använd inte tätningstejp, lim eller vätska på anslutningen. 

 • Gasslangar som används på denna pizzaugn får inte vara längre än 120 cm. 

 • Kontrollera regelbundet om gasslangen har sprickor, skador eller nötningsskador. Använd 
aldrig en skadad gasslang. 

REGULATOR

 • Kontrollera att vredet på manöverpanelen står i läge OFF (FRÅN) innan du ansluter 
regulatorn på gasflaskan. 

 • Anslut regulatorn till gasflaskan enligt anvisningarna för din regulator och från din 
flaskleverantör. 

 • Vi rekommenderar att du använder propangas när du använder pizzaugnen i Norden, men 
du kan också använda butan. Butan är dock inte väl lämpad för låga temperaturer. 

 • Kontrollera att regulatorn inte är skadad. 

 • Kontrollera att gasflaskan står på en fast, plan yta, och att den står lägre än pizzaugnens 
gasintag. 

 • Använd en gasflaska som passar för regulatorn. Vi rekommenderar flaskor på 10 kg eller 
mer. 

FÖRVARA ALDRIG GASFLASKAN UNDER PIZZAUGNEN NÄR DU ANVÄNDER DEN.

KOPPLA FRÅN REGULATORN FÖR ATT FÖRVARA GASFLASKAN UNDER PIZZAUGNEN NÄR 

DU INTE ANVÄNDER DEN.

FLYTTA ALDRIG PIZZAUGNEN MEDAN DU ANVÄNDER DEN ELLER MEDAN DEN ÄR ANSLUTEN TILL GASFLASKAN.



!

1. Släck alla öppna lågor, värmekällor och cigaretter inom området där du ska göra läcktestet. 
2. Ställ vredet på pizzaugnen i läge OFF (FRÅN). 
3. Ställ regulatorn i läge OFF (FRÅN) och anslut den till gasflaskan. 
4. Spraya läckspray eller lägg på tvålvatten på alla skarvar och kopplingspunkter på gasflaskan, 

regulatorn, hela slangen och alla ventiler på pizzaugnen. 
5. Öppna gasmatningen på regulatorn och kontrollera noggrant om det förekommer bubblor på 

någon av de platser där du har sprayat eller lagt på tvålvatten. 
6. STÄNG AV GASMATNINGEN OM DET FÖRKOMMER BUBBLOR. 

DRA ÅT ALLA KOPPLINGAR / SKARVAR. 
DÄREFTER GÖR DU ETT NYTT TEST. 
DU FÅR INTE BÖRJA ANVÄNDA 
PIZZAUGNEN INNAN DU ÄR SÄKER 
PÅ ATT DET INTE FINNS NÅGON 
GASLÄCKA. EN GASLÄCKA KAN 
ORSAKA EN OKONTROLLERAD BRAND 
SOM KAN SKADA PERSONER, FASTA 
INSTALLATIONER OCH PIZZAUGNEN. 

7. Om du, efter upprepade tätningsförsök, fortfarande 
upplever gasläckage, ber vi dig kontakta ditt inköpsställe 
eller FCC BBQ kundstöd på support@fccbbq.no för 
att få hjälp att lösa problemet. 

GÖR ALLTID ETT LÄCKTEST INNAN DU ANVÄNDER PIZZAUGNEN!

GÖR LÄCKTEST REGELBUNDET OCH VARJE GÅNG DU BYTER GASFLASKAN, 

REGUKLATORN ELLER SLANGEN. 

TESTA OKSÅ OM DU INTE HAR ANVÄNT PIZZAUGNEN PÅ ETT TAG. 

Leta aldrig efter läckor med hjälp av en öppen låga. Använd läckspray eller – 
alternativt – tvålvatten (blandning två delar diskmedel och en del vatten). 

LÄCKTEST



BRUKSANVISNING FÖR PIZZAUGNEN

Brännaren har en totaleffekt på 4,4 kW. 

Starta pizzaugnen: 
1. Gör ett läcktest. 
2. Ta bort allt emballage och alla främmande föremål.
3. Tänd brännaren enligt de följande anvisningarna. 

TÄNDA PIZZAUGNEN

1. Kontrollera att vredet står i läge OFF (FRÅN). Öppna gasmatningen från gasflaskan med regulatorn. 
2. Tryck in vredet och vrid det sakta mot vänster tills du hör ett klick och brännaren tänds. 

Tips: Håll intryckt och vrid i 5 sekunder för att släppa ut gas innan du vrider till klicket. 

3. Håll vredet intryckt i ytterligare 5 sekunder efter tändningen innan du släpper det. 
4. Om brännaren inte tänder efter 5 sekunder ska du ställa vredet i läge OFF (FRÅN) och stänga av regulatorn på gasflaskan. 
    Vänta i 5 minuter. Upprepa proceduren enligt ovan. 

TITTA INTE IN I PIZZAUGNEN NÄR DU TÄNDER DEN. EN GASANSAMLING KAN FYLLA UGNSUTRYM-
MET OCH ORSAKA BRÄNNSKADOR PÅ HUD, HÅR OCH KLÄDER. 

TÄNDA PIZZAUGNEN MANUELLT

1. Om brännaren inte vill tända efter upprepade försök med vredet kan du tända pizzaugnen med en tändsticka. 
2. Om du redan har försökt tända pizzaugnen med vredet ska du vänta i 5 minuter för att ge gasen tid att spridas. 
3. Placera en tändsticka i tändstickshållaren och för in den mot brännaren genom öppningen. 
4. Tryck in och vrid vredet för att tända gasen. Kontrollera att brännaren tänder och fortsätter att brinna. 
5. Om brännaren inte tänder efter 5 sekunder ska du ställa vredet i läge OFF (FRÅN) och stänga regulatorn på gasflaskan.
 Vänta i 5 minuter. Upprepa proceduren enligt ovan. 



PLACERING AV PIZZAUGNEN

• Ställ pizzaugnen på säkert avstånd från brännbara material när du använder den
 – minst 150 cm i alla riktningar från husväggar, träd, brännbara vätskor m.m. 
• Ställ inte pizzaugnen under tak eller utbyggnader. 
• FCC BBQ Pizza Chef fungerar bäst i skydd för väder och vind 
• Vi rekommenderar inte bord av glas eller plast som underlag för pizzaugnen när 
  du använder den.
• Vänta minst en timme efter att du har stängt av pizzaugnen innan du rengör ytor eller 
  steklutrymmet eller att du flyttar den. 
• Exponera inte pizzaugnen för fukt, och försök inte kyla ner den med vatten. 
  Detta kan skada ugnen. 
• Förvara pizzaugnen inomhus när du inte använder den och vid dålig väderlek, som kraftigt regn, snö eller vind. Vi rekommenderar att du förvarar  
  pizzaugnen i en torr miljö.
• Placera pizzaugnen på en plats med god ventilation för att undvika koloxidförgiftning. 
• Använd inte pizzaugnen under normal marknivå. Detta kan orsaka risk för explosion och syrebrist. 

SISTA KONTROLL

• Kontrollera att vredet fungerar som det ska. 
• Kontrollera att gasslangen inte har några sprickor eller andra skador (ska alltid kontrolleras innan du använder pizzaugnen).
• Kontrollera att gasflaskan och gasslangen inte har kontakt med delar av pizzaugnen som kan bli varma. 

SÅ HÄR ANVÄNDER DU FCC BBQ PIZZA CHEF

 • Förvärm pizzaugnen i minst 15 – 20 minuter. 

 • Vänd/rotera pizzan regelbundet för att få en jämnstekt yta. 

 • VIKTIGT! Om pizzan blir liggande för länge utan att vändas/roteras kan den brännas vid. 

 • VIKTIGT! Följ med pizzan under hela processen. Olika bottnar, fyllningar och värme kan ge olika resultat och krav på vändning.  

Tips: Använd full effekt när du förvärmer, och sänk värmen 10 – 20 % under stekningen. ELLER rotera pizzan oftare för bättre resultat. Om 
fyllningen är klar före bottnen ska du sänka värmen, stenen fortsätter att värma bottnen från undersidan. 

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

 • Förvara inte FCC BBQ PIZZA CHEF i direkt solljus. Förvara den helst inomhus när du inte använder den.

 • Lackerade delar och delar av plast kan efter hand blekna något. Detta påverkar inte ugnens prestanda.

 • Reparera eller byt inte några delar i denna ugn, såvida inte detta anges i bruksanvisningen eller efter kontakt med FCC BBQ. 

 • Använd inte ugnen för att grilla fet mat eller andra rätter som kan orsaka fettbrand. 

 • Du får inte justera några fabriksmonterade delar. Kontakta FCC BBQ kundstöd. 

 • Regulatorn och gasslangen säljs separat. Dessa delar ska uppfylla nationella normer och föreskrifter.  



PIZZASTEN

1. ANVÄND INTE pizzastenen över öppen eld. 

2. Undvik extrema temperaturvariationer för stenen. LÄGG INTE frusen mat på en varm sten. 

3. Stenen är spröd och kan brytas/krossas vid stötar eller fall. 

4. Pizzastenen är mycket varm när du använder den, och den håller sig varm länge efter användningen.

5. KYL INTE ner stenen med vatten när den är varm. 

6. Använd en lämplig rengöringsborste och skrapa vid rengöring. Om du använder en fuktig trasa ska stenen torka över natten innan du kan värma 

   den igen.  

VEDLIKEHOLD

RENGÖRING
Pizzaugnen ska vara kall när du utför rengöring och underhåll. Kontrollera att gasen är avstängd på pizzaugnen och att regulatorn är losskoppladfrån 
gasflaskan.
Använd en blandning av diskmedel och vatten, eller använd ett lämpligt grillrengöringsmedel, med en nylondiskborste eller en skursvamp när du 
rengör utsidan. Skölj av ordentligt och låt den lufttorka fullständigt. Du får inte använda kaustiksoda, alkoholhaltiga eller slipande rengöringsmedel. 
Detta kan skada pizzaugnen. DU FÅR INTE RENGÖRA NÅGRA DELAR I DISKMASKINEN! 

PLASTDELAR

Använd bara rent vatten och eventuellt milda rengöringsmedel. Torka av med en ren trasa 

LACKERADE DELAR OCH DELAR AV ROSTFRITT STÅL

Underredet, manöverpanelen, stekkroppen m.m., som är tillverkade av lackerat stål eller rostfritt stål, kan rosta om underhållet är bristfälligt. Vi 
rekommendera att du använder milda, icke slipande rengöringsmedel och varmt vatten när du underhåller ugnens snygga design. Torka av ytan med 
en icke slipande trasa. 
Lackerade ytor behandlar du med bivax. Delar av rostfritt stål behandlar du med ett tunt skikt syrefri olja en till två gånger per år. Om pizzaugnen 
finns i kustnära områden rekommenderar vi att du behandlar den oftare.

INSEKTER OCH SKADEDJUR

Insekter eller andra skadedjur kan «bosätta sig» i pizzaugnen när den står oanvänd under en längre period. Om du har problem med tändningen eller 
om du upplever ojämna lågor kan detta bero på skadedjur som blockerar gasmatningen.

• Demontera brännaren och rengör den om du misstänker skadedjur i pizzaugnen.  Montera brännaren igen när den är helt torr.
• Kontrollera att slangen inte har några sprickor eller andra skador efter möss och råttor.  

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG, SMART ATT VETA:

• Ställ alltid gasflaskan intill pizzaugnen när du använder den. 
• Stäng av gasmatningen på regulatorn när du inte använder pizzaugnen, och när du förvarar gasflaskan under pizzaugnen ska du koppla 
loss regulatorn. 
• Om du förvarar pizzaugnen i ditt garage eller under normal marknivå ska du förvara gasflaskan på en annan plats: 
• DENNA PIZZAUGN ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS I PRIVATA HUSHÅLL. DEN ÄR INTE LÄMPLIG ATT 
ANVÄNDAS PROFESSIONELLT I EN RESTAURANG ELLER MOTSVARANDE. 
• Lägg inte överdrag på pizzaugnen innan den är helt kall och torr. Fukt på insidan av överdraget kan orsaka stora bildningar av ytrost på 
de delar av pizzaugnen som är tillverkade av lackerat stål och rostfritt stål. 
• Undvik att förvara pizzaugnen i direkt solljus. De delar av ugnen som är tillverkade av lackerat stål eller rostfritt stål kan reflektera 
solljuset och orsaka brand. 



FELSÖKNING

Problem Möjlig orsak Lösningsförslag

Brännaren vill inte tända 1. Tom gasflaska
2. Regulatorn är defekt 
3. Brännaren är blockerad
4. Gasventilen eller slangen är blockerad
5. Smutsig elektrod 
6. Kraftig vind i området
7. Brännarens ledning är inte monterad eller är 
defekt. 

1. Byt gasflaskan
2. Kontrollera eller byt regulatorn
3. Rengör brännaren
4. Renör gasventilen och gasslangen
5. Rengör elektroden 
6. Flytta pizzaugnen i lä för vinden
7. Kontrollera att ledningen är monterad och att 
ledningen är monterad på rätt sätt. 

Plötslig effektsänkning eller låg låga 1. Gasflaskan är tom 1. Kontrollera gasvolymen i gasflaskan
2. Stäng av gasvredet, vänta 30 sekunder och tänd 
ugnen igen. Om lågan fortfarande är låg, stäng av 
gasvredet och gasregulatorn. Koppla loss regulatorn. 
Koppla på regulatorn igen och gör ett läcktest. Monte-
ra regulatorn och vänta 30 sekunder innan du startar 
ugnen igen. 

Lågan blåses ut 1. Kraftig vind eller kastvind 
2. Lite gas i gasflaskan

1. Vänd pizzaugnen i lä för vinden
2. Fyll på gas I gasflaskan
3. Se föregående punkt

Uppflamning 1. Fettansamling
2. För mycket fett i maten
3. För hög ugnstemperatur. 
4. Större mängder mjöl på pizzastenen

 1. Rengör ugnen och stenen
2. Putsa bort fett från köttet
3. Sänk temperaturen i pizzaugnen
4. Borsta bort överflödiga mjölrester 
5. Vänd stenen

Flashback (brand i brännarröret .- väsande rör) 1. Gasflaskan är för liten
2. Blockering i brännaren 
3. Blockering i gasventilen eller slangen
4. Kraftig vind i området

1. 10 kg gasflaska eller större rekommenderas
2. Rengör brännaren 
3. Rengör gasventilen och slangen
4. Flytta pizzaugnen i lä för vinden



Konsumentinformation 

Denna produkt omfattas av reklamationsrätt enligt gällande konsumentlagstiftning. Produkten genomgår sträng 

kvalitetskontroll och provning i fabriken. Om det mot förmodan skulle saknas delar i paketet, eller produkten vara 

skadad ber vi dig ta kontakt med nedanstående konsumentkontakt för vidare hjälp. 

Om produkten är skadad ber vi dig att i reklamationen bifoga foton av skadan och produktens emballage.

Vid fel som orsakas av felaktig användning, bristande underhåll eller ändringar av produkten gäller inte reklamati-

onsrätten. 

Förstörda delar som inte omfattas av reklamation faktureras enligt gällande prislista. Frakt och expeditionsavgift 

tillkommer. 

Om du behöver delar eller vill göra en reklamation ber vi att du kontakter din återförsäljare eller konsumentkon-

takt: 

FCC PRODUCTS AS 

KJELLER VEST 3, NO 2007 KJELLER, NORGE 

+47 924 78 600 (Telefontid MÅN - FRE 10:00-14:00) Support@fccbbq.com 

FCCBBQ.NO

FCCBBQ.SE

FCCBBQ.COM 

Vid reklamation av produkten ska kvitto och serienummer bifogas. 

Tillverkad i Kina för FCC Products 

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst göra 

ändringar i de tekniska specifikationerna. Den senaste bruksanvisningen hittar du på www.fccbbq.no

 

Denna pizzaugn får inte - i förekommande fall - slängas som osorterat kommunalt avfall. Leverera 
den på godkänd deponeringsplats för återvinning. Genom att göra detta bidrar du till att spara 
resurser och att skydda miljön. Kontakta kommunala myndigheter för att få ytterligare information 



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

E-mail: support@fccbbq.com

www.fccbbq.com


