
Share the fun of cooking!

REKISTERÖI GRILLIN 
JATKETTU TAKUU:

FCC-202249-30/ BG03-300A

! KÄYTÄ GRILLIÄ VAIN 
ULKONA!
LUE OHJEKIRJA, NOUDATA 
KOKOAMISOHJEITA VAIHEITTAIN. 
PEREHDY GRILLIIN JA LUE KAIKKI 
TURVALLISUUSOHJEET ENNEN LAITTEEN 
KÄYTTÖÄ!

OHJEKIRJA
Kokoaminen, käyttö, kunnossapito ja turvallisuus
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WARNINGS!VAROITUKSET

 ● GRILLIN KAIKKI NÄKYVÄT OSAT ERITTÄIN KUUMIA KÄYTÖN 
AIKANA. PIDÄ LAPSET JA MUUT VALVONTAA TARVITSEVAT 
TURVALLISELLA ETÄISYYDELLÄ.

 ● GRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN HYVIN 
TUULETETUISSA TILOISSA.

 ●  TESTAA VUODOT (KATSO SIVU 17) AINA ENNEN KUIN GRILLI 
OTETAAN KÄYTTÖÖN TAI KAASUPULLO VAIHDETAAN. 
TESTAA VUODOT MYÖS, KUN LAITE ON OLLUT PITKÄÄN 
KÄYTTÄMÄTTÄ JA ENNEN UUTTA GRILLAUSKAUTTA. TARKASTA 
KAASULETKUN VAURIOT TAI HALKEAMAT ENNEN GRILLIN 
KÄYTTÖÄ.

 ● ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ SULJETUSSA TAI KATETUSSA TILASSA – 
HAPENPUUTTEEN VAARA.

 ● HENKILÖVAHINKOJEN JA KIINTEIDEN ASENNUSTEN 
VAHINGOITTUMISEN VAARA, JOS OPPAAN OHJEITA JA 
VAROITUKSIA EI NOUDATETA.

 ● GRILLIN MUUTTAMINEN VOI AIHEUTTAA VAARAN JA JOHTAA 
TUOTTEEN TAKUUN RAUKEAMISEEN.

 ● VALVO GRILLIÄ KÄYTÖN AIKANA JA PIDÄ SOPIVAT 
SAMMUTUSVÄLINEET ULOTTUVILLA.

 ● HUMALTUNEET HENKILÖT EIVÄT SAA KÄYTTÄÄ GRILLIÄ.

 ● ÄLÄ KÄYTÄ GRILLIÄ PAIKOISSA, JOTKA OVAT MAAN PINNAN 
ALAPUOLELLA. KERTYVÄ KAASU VOI RÄJÄHTÄÄ. KAASUN 
KERTYMINEN VOI JOHTAA MYÖS HAPEN PUUTTEESEEN.

 ● ESTÄ HALLITSEMATON RASVAPALO PUHDISTAMALLA GRILLI 
SÄÄNNÖLLISESTI JA PERUSTEELLISESTI. SIVULLA 20 ON 
LISÄTIETOJA RASVAPALOSTA .

LUE MYÖS SIVULTA 22
NEUVOJA JA VINKKEJÄ GRILLAAMISESTA JA TURVALLISUUDESTA.
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Tekniske dataTekniset tiedot

Tuote on valmistettu eurooppalaisen kaasulaiteasetuksen (EU) 2016/4261 mukaisesti.

K:107 cm

L: 144cm

S: 64 cm

0063-21

LU,NL,DK,FI,SE, 
CY,CZ,EE,LT, LV,MT,SK,SI, 

BG,IS,NO,TR, 
HR,RO,IT,HU

G30 (butaani), G31 
(propaani) ja niiden 
seokset, LPG 28-30 

mbar

I3B/P(30)

KÄYTTÖMAAT KAASULAATU VENTTIILIKOKO KAASUKATEGORIA

0.75 mm

KÄYTÄ VAIN OHJEKIRJASSA ILMOITETTUA 
KAASULAATUA JA KAASUKATEGORIAA.  !
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BG03-300A 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do not attempt to assemble and use this grill unless you read this entire manual 
thoroughly. Keep it in a handy place as it has answers for questions that may occur in 
your future use. 
 
NOTE: THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED TO INSTALL IN OR ON RECREATIONAL 
VEHICLES OR BOATS. 
 

Instruction Manual 
 
 
 
 

FOR OUTDOOR USE ONLY 

Kokonaislämpöteho:  8.2kW 
Kaasun kulutus:  547 grammaa/tunti
Kaasupullo (ei sisälly):  Käytä Pohjoismaiden alueelle hyväksyttyjä kaasupulloja.
Suosittelemme käyttämään Pohjoismaissa propaania, mutta butaaniakin voidaan käyttää. 
Useimmat kaasulaitteistojen myyjät myyvät hyväksyttyjä letkuja ja säätimiä.

HUOMAA! Tuotteen kanssa käytettävän kaasuletkun enimmäispituus on 120 cm. 
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VÄLTÄ GRILLIN VAURIOITUMINEN JA 
HENKILÖVAHINGOT NOUDATTAMALLA 

OHJEITA HUOLELLISESTI.
Tarkasta, että kaikki osat ja ruuvit ovat mukana vertaamalla 
osaluetteloa pakkauksen sisältöön. Tarkasta myös vauriottomuus 
ennen tuotteen kokoamista.

Älä kokoa grilliä, jos siinä on kuljetusvaurioita. Ota yhteys myyjään 
tai support@fccbbq.com. 

Osien, lakkauksen tai maalin kuljetusvauriot on ilmoitettava myyjälle 
tai FCC BBQ:lle ennen grillin kokoamista ja käyttöä. Jos vaurio 
ilmoitetaan myöhemmin, se on voinut tapahtua koottaessa grilliä. 
Sitä ei katsota kuljetusvaurioksi.

Jotkut osat voivat olla kiinni pakkauksen vaahtomuovissa. Jos osia 
puuttuu, tarkasta ensin pakkaus huolellisesti.

Poista loppu pakkausmateriaali ja muovikalvot ennen grillin käyttöä.

 ● NOUDATA OHJEKIRJAN KOKOAMISJÄRJESTYSTÄ.  
RASKAIDEN OSIEN NOSTAMISEEN TARVITAAN KAKSI HENKILÖÄ 
VAMMOJEN JA GRILLIN VAURIOIDEN VÄLTTÄMISEKSI. JOTKUT 
METALLIOSAT VOIVAT OLLA TERÄVIÄ, KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ.

 ● ÄLÄ KÄYTÄ SÄHKÖTYÖKALUJA GRILLIN KOKOAMISEEN.  
TYÖKALUJEN LIIAN SUURI VOIMA VOI VAHINGOITTAA RUUVIEN 
PINNOITETTA, VAURIOITTAA MAALATTUJA / LAKATTUJA PINTOJA JA 
LÖYSÄTÄ VALMIIKSI ASENNETTUJA MUTTEREITA.

 ● JOS TUOTTEEN LAKKAUS TAI MAALI VAUHIGOITTUU KOKOAMISEN 
AIKANA, KORJAA VAURIOT HETI, JOTTA NE EIVÄT RUOSTU MYÖHEMMIN. 
SOPIVAA LÄMMÖNKESTÄVÄÄ LAKKAA VOI TILATA OSOITTEESTA 
SUPPORT@FCCBBQ.COM.

!

Lue ennen kokoamista
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KOODI NIMIKE MÄÄRÄ

1 KAHVA 1

2 BAKELIITTILÄMPÖSUOJA 2

3 LÄMPÖMITTARI 1

4 LÄMPÖMITTARIN POHJA 1

5 OIKEA GRILLIRITILÄ 1

6 VASEN GRILLIRITILÄ 1 

7 KESKIMMÄINEN GRILLIRITILÄ 1

8 VASEN POLTIN 1

9 KESKIPOLTIN 1

10 LIEKINOHJAIN 2

11 OIKEA POLTIN 1

12 KERÄÄJÄKOTELO 3

13 OIKEAN SIVUPÖYDÄN TUKI 2

14 VASEMMAN SIVUPÖYDÄN TUKI 2

15 GRILLIN RUNKO 1

16 SIVUPÖYTÄ 2

17 SÄÄDINPANEELI 2

18 NUPIN POHJA 3

19 KAASUPUTKIASENNELMA 1

20 RASVANKERUUASTIA 1

21 SYTYTYS 3

22 POIKKIPALKKI 2

23 NUPPI 3

24 KOUKKU 1

25 OIKEA SIVUPANEELI 1

26 POHJALEVY 1

27 VASEN SIVUPANEELI 1

28 ETUPANEELI 1

29 PYÖRÄN SUOJUS 1

30 AKSELI 1

31 PYÖRÄ 2

Osaluettelo
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Räjäytyskuva
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EN484 and bears the CE certification. 
Which gas category or gas type will be used, please check the detail information on the appliance. 
 
BG03-300A EXPLODED VIEW 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAITTEISTO

KOODI NIMIKE MÄÄRÄ KOODI NIMIKE MÄÄRÄ

A ST4.2x10 Ruuvi 46 H M6 Siipimutteri 4

B M6 Aluslevy 4 I M4x8 Ruuvi 4

C M5x65 Ruuvi 4 J M8 Lukkomutteri 1

D M5 Jousialuslevy 4 K M8 Aluslevy 1

F M5 Aluslevy 4 L Kuusiokoloavain 1

G M6x25 Ruuvi 4 M Kiintoavain 2
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Step 2: A 22 . 

 
Step 3: A 28 A 24

.  

 

Kokoaminen

 

2.  Kiinnitä etupoikkipalkki (22) vasempaan ja oikeaan sivupaneeliin ruuveilla A 
kuvan mukaisesti.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
 
BG03-300A 
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND FOLLOW STEP BY STEP. 
Step 1: 25 27 A 26 . 

 
 

1.  Kiinnitä rungon vasen ja oikea sivupaneeli (25) ja (27) ruuveilla A 
pohjalevyn (26) vasemmalle ja oikealle puolelle.

1.

2.
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Step 2: A 22 . 

 
Step 3: A 28 A 24

.  

 

Kokoaminen

3.  Kiinnitä etupaneeli (28) ja (27) ruuveilla A vasempaan ja oikean sivupane-
eliin, ja kiinnitä välinekoukku (24) etupoikkipalkkiin samoin ruuvilla A.

4.  Kiinnitä poikkipalkki (22) vasempaan ja oikeaan sivupaneeliin 
ruuveilla A kuvan mukaisesti.
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Step 4: 22 A . 

 
Step 5: 30 31 K,J .( M1

M2 J ) 

 

3.

4.
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Step 4: 22 A . 

 
Step 5: 30 31 K,J .( M1

M2 J ) 

 

6.  Kiinnitä pyörän suojus (29) pyörään kuvan mukaisesti.

Kokoaminen

5.  Pujota akseli (30) pyörän (31) ja rungon oikean puolen läpi, ja kiinnitä osilla 
K, J. (Kiinnitä pyörän akseli kuvan mukaisesti kuusiovääntimellä M1 jalan uraan ja 
lukitse M2:lla. Lukitse kääntämällä vasemmalle.)
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Step 6: 32 . 

 
Step 7: 15 B.G.H . 

 
 

5.

6.
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Step 8: A (13) 14 16 I 17
13 14 . 

  
Step 9: E ( L E ). 
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Step 6: 32 . 

 
Step 7: 15 B.G.H . 

 
 

Kokoaminen

7.  Aseta grilli (15) vaunun varaan ja kiinnitä osilla B, G ja H.

8.  Kiinnitä sivupöydän kannatin (13) ja (14) sivulevyyn ruuvilla A - katso kuva - 
ja kiinnitä välikappale (17) kannattimiin (13) ja (14) ruuvilla I.

7.

8.

 NOTE!
TWO PERSONS  IS 
RECOMMENDED  
WHEN LIFTING 

THE STOVE BODY.
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Step 10: C.D.F 1 2  

 

Step 11: 6 7 5  
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Step 10: C.D.F 1 2  

 
Step 11: 6 7 5  
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Step 8: A (13) 14 16 I 17
13 14 . 

  
Step 9: E ( L E ). 

 

Kokoaminen

10.  Kiinnitä kahva (1) kannen lämmöneristimiin (2) osilla C, D ja F.

9.  1. Löysää valmiiksi asennetut ruuvit kuusiokoloavaimella. 
     2. Kiinnitä sivupöytä varovasti grillin rungon vasemmalle ja oikealle 
         puolelle (lukitse ruuvi kuusiokoloavaimella)

9.

10.

12
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Step 10: C.D.F 1 2  

 
Step 11: 6 7 5  

 
 
 

Kokoaminen

11.  Aseta keskimmäinen grilliritilä (7) grilliin vasemman ritilän (6) ja oikea 
ritilän (5) varaan kuvan mukaisesti.

12.  Aseta rasvakaukalo tulipesän alle
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Step 12: 20 . 

 
Connecting Gas Cylinder 

 
1. ALWAYS place the propane cylinder on the tank 
holder under the cart. 
2. ALWAYS confirm that all burner control knobs 
are in OFF position before activating the gas 
supply. 
3. Before connection, be sure that there is no 
debris caught in the head of the gas cylinder, 
head of the regulator valve, or in the head of the 
burner and burner ports. 
4. ALWAYS connect the gas supply regulators as 
follows: Insert the nipple of the valve coupling 
into the tank valve and tighten the connection 
collar by turning it clockwise with one hand 
while holding the regulator with the other hand. 
5. Disconnect the propane cylinder from the 
regulator valve when the grill is not in use. 
6. DO NOT obstruct the flow of combustion air 
and ventilation air to the grill. 
7. Keep ventilation openings of the cylinder 
enclosure free and clear from debris. 

 
 
 
 

To prevent fire or explosion hazard 
when testing for a leak: 
1. ALWAYS perform the 'leak test' 
before lighting the grill and each time 
the cylinder is connected for use. 
2. DO NOT smoke or allow other 
sources of ignition in the area while 
conducting a leak test. 
3. Conduct the leak test outdoors in a 
well-ventilated area. 
4. DO NOT use matches, lighters or a 
flame to check for leaks. 
5. DO NOT use grill until all leaks have 
been stopped. If you are unable to 
stop a leak, disconnect the propane 
supply, call for gas appliance service 
or your local propane gas supplier 

 
 
 
 
 
 
 
 

DANGER 

11.

12.

HUOMAA!  Grillauspinnan kuvio 
voi vaihdella eikä välttämättä 
vastaa piirustuksia.
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Kokoaminen

13.  Kiinnitä kaasuletkun pidike ruuvilla (A).

13.

14



Grillin siirtäminen

 Nosta sivupöydän reunaa varovasti 45 astetta
 Vedä sivupöytää varovasti noin 20 mm kohti reunaa.
 Laske sivupöytä varovasti ja kiinnitä se rungon sivupaneeliin.

1

2

3

 Tartu grillin rungon etu- ja takalevyn liitoskohtaan kummallakin 
kädellä, nosta ja työnnä grilliä.
Taita sivupöytä aina ennen kuin nostat siirrettävää grilliä.

4

Oikea tapa siirtää grilliä:

TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ PIDÄ KIINNI 
SIVUPÖYDÄSTÄ, 

KUN SIIRRÄT 
GRILLIÄ!

15
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Kaasun liittäminen

VÄLTÄ GRILLIN VAURIOITUMINEN JA 
HENKILÖVAHINGOT NOUDATTAMALLA OHJEITA 

HUOLELLISESTI.
LETKU

 • Liitä kaasuletku grillin kaasuliitäntään. Kiristä hyvin.

 • 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 lahoaminen. 
Älä käytä vahingoittunutta kaasuletkua.

PAINEENSÄÄDIN
 • Tarkasta ennen paineensäätimen kiinnittämistä pullon, että paneelin 

säätimet on asennossa OFF.

 • Kiinnitä paineensäädin kaasupulloon säätimen ja kaasupullon myyjän 
ohjeiden mukaisesti.

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

 • Tarkasta, että paineensäädin ei ole vaurioitunut.

 • Aseta kaasupullo lujalle, tasaiselle alustalle grillin kaasuliitäntää 
alemmaksi.

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

1. Pujota kaasuletku kokonaan kaasunippaan
2. Kiinnitä letkunkiristin 0,5 - 1 cm letkun päästä.
3. Käytä hylsyavainta (koko 7), kiintoavainta (koko 7) tai 

ruuvitalttaa ja kiristä letkunkiristin huolellisesti.

4. TÄRKEÄÄ! Testaa kaasuvuodot seuraavan sivun 
ohjeiden mukaisesti ennen grillin käyttöä

TESTAA KAASUVUODOT AINA
ENNEN GRILLIN KÄYTTÖÄ! 
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1. Sammuta kaikki lähistön liekit, lämmönlähteet ja savukkeet, 
kun testaat vuotoja

2. Käännä kaikki grillin säätimet 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, näkyy seoksella käsitellyissä paikoissa 
kuplia.

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

7. Jos havaitset vuodon, jota ei voi korjata, käänny myyjän tai FCC BBQ 
Products -tuen (support@fccbbq.com) puoleen.

!

TESTAA KAASUVUODOT AINA ENNEN
GRILLIN KÄYTTÖÄ!

 ● VUOTOTESTI ON TEHTÄVÄ SÄÄNNÖLLISESTI JA JOKA KERRAN, KUN 
KAASUPULLO, SÄÄDIN TAI LETKU VAIHDETAAN.

 ● TESTAA MYÖS ENNEN UUTTA GRILLAUSKAUTTA JA JOS GRILLI ON OLLUT 
JONKIN AIKAA KÄYTTÄMÄTTÄ.

Älä käytä avoliekkiä vuotojen tarkastamiseen. Käytä 
vuodonetsintäsuihketta tai saippualiuosta  
(kaksi osaa astianpesuainetta ja yksi osa vettä).

Kaasuvuototesti

17
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Viimeinen tarkistus

GRILLIN KÄYTTÖPAIKKA
 • Grilli on pidettävä käytön aikana vähintään 150 cm joka suuntaan rakennuksen 
seinistä, puista, kasveista ja muista palavista aineista tai nesteistä.

 • Grilliä ei saa asettaa katon tai räystään alle.

 • Vältä häkämyrkytys käyttämällä grilliä paikassa, jossa on hyvä ilmavaihto.

 • Älä käytä grilliä maanpinnan alapuolella – räjähdyksen tai hapenpuutteen vaara.

SISTA KONTROLL
• Tarkasta säädinnupin toiminta.
• Tarkasta, että kaasuletkussa ei ole 

halkeamia eikä vaurioita (tarkasta aina 
grillin käyttöä).

• Tarkasta, että kaasupullo ja -letku eivät 
kosketa grillin kuumenevia osia.

HYVIÄ OHJEITA
• PIDÄ GRILLI PUHTAANA. Puhdas grilli on 

tehokkaampi, savuttaa vähemmän, liekehtii 
vähemmän ja rasvapalon vaara on pienempi.

• ESILÄMMITÄ GRILLIÄ 10-15 minuuttia 
suurimmalla lämmöllä. Säädä säätimet 
esilämmityksen jälkeen grillattavan aineen ja 
halutun grillaustuloksen mukaan. 
Liika lämpö voi johtaa ruoan palamiseen tai 
ylikypsenemiseen.
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Sytyttämisohjeet

 ● JOS POLTIN EI SYTY, KÄÄNNÄ SÄÄDINNUPIT ASENTOON OFF. (SULJE 
KAASUPULLON PAINEENSÄÄDIN) JA ODOTA 5 MINUUTTIA ENNEN KUIN 
YRITÄT SYTYTTÄÄ UUDELLEEN.

 ● JOS GRILLI EI SYTY VIELÄKÄÄN NORMAALISTI TAI MANUAALISESTI, KATSO 
VIANETSINTÄTAULUKKO TAI OTA YHTEYS MYYJÄÄN.

SYTYTTÄMISOHJEET
1. Käännä kaikki nupit asentoon OFF.
2. Avaa kansi. Kannen on oltava auki sytytettäessä grilliä.
3. Avaa kaasupullon venttiili.
4. Paina halututun polttimen nuppia ja käännä vasemmalle. Poltin syttyy 

automaattisesti.
5. Odota, kunnes poltin syttyy, ja sytytä sitten seuraava poltin samalla 

tavoin.. 

VIHJE: Esilämmitä grilliä 10-15 minuuttia suurimmalla lämmöllä. 
Käännä sitten säätimet asentoon ”LO”, jolloin tulos on 
mahdollisimman hyvä.

Jos poltin ei syty 5 sekunnissa, käännä säädinnupit asentoon OFF 
(punainen piste ylöspäin) ja sulje kaasupullon paineensäädin.  
Odota viisi minuuttia. Toista vaiheet.

SYTYTTÄMINEN MANUAALISESTI
Jos sähkösytytin ei toimi tai haluat sytyttää grillin pitkillä tulitikulla tai 
takkasytyttimellä.

Älä nojaa grillin päälle, kun sytytät!
1. Käännä kaikki nupit asentoon OFF.
2. Avaa kansi.
3. Avaa kaasupullon venttiili.
4. Sytytä pitkä tulitikku tai pitkä sytytin 

ja työnnä polttimen aukkoihin tulisijan 
vasemmassa tai oikeassa sivuseinässä.

5. Paina viereisen polttimen nuppi sisään ja 
käännä vasemmalle.

6. Varmista, että poltin syttyy ja jää 
palamaan.

7. Viereiset polttimet voidaan sytyttää painamalla nuppi sisään ja 
kääntämällä vasemmalle.

Jos poltin ei syty 5 sekunnissa, käännä säädinnupit asentoon OFF (punainen 
piste ylöspäin) ja sulje kaasupullon paineensäädin. Odota viisi minuuttia. 
Toista vaiheet.

!
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ESTÄ RASVAPALOT PITÄMÄLLÄ TULISIJA,
LIEKINOHJAIMET, KEITTORITILÄ JA VARUSTEET PUHTAANA.

Huolto

JOS RASVA PALAA
Jos rasvaa palaa, sulje pullon venttiili / grillin 
säätimet ja irrota paineensäädin pullosta. 
Jos rasvapalo on vähäinen, odota tulen 
sammumista. Jos rasvapalo on voimakas, käytä 
sopivaa sammutusvälinettä (CO2-sammutin, 
sammutuspeite jne.) ja yrittää tukahduttaa 
liekit. HUOMAA! ÄLÄ KOSKAAN SAMMUTA 
RASVAPALOA VEDELLÄ.

RASVAPALON VÄLTTÄMINEN 
Tarkista tippakaukalo (20) aina grillauksen 
jälkeen, ja puhdista säännöllisesti nailonharjalla 
ja astianpesuaineella. Puhdistamisen tarve 
riippuu grillattavan ruoan määrästä ja laadusta. 
Käytä kissanhiekkaa ja/tai alumiinifoliota, jolloin 
tippakaukalon saa puhdistettua helpommin.
Puhdista grilliritilä grillaamisen jälkeen grilliharjalla, ja 

käytä tarvittaessa saippuaa ja vettä.
Puhdista liekinohjaimet grillaamisen jälkeen 
grilliharjalla, ja käytä tarvittaessa saippuaa ja vettä.
Jos tulisijassa on näkyviä rasva- ja ruokajäämiä, 
poista ne muovikaapimella, tai käytä nailonharjaa, 
vettä ja astianpesuainetta.
Tarkasta esilämmityksen aikana, että liekit ovat 
tasaisia. Ole erityisen varovaisia, kun grillaat erittäin 

rasvaista tai öljyistä ruokaa. Estää suurien määrien 
liekinohjaimella ja rasvakaukaloon käyttämällä 
alumiinivuokia.
Pysy palavan grillin luona ja sulje kaasun tulo heti, jos 
havaitset rasvapalon.

GRILLIN HUOLTO

 • Tarkasta säännöllisesti, että polttimet 
palavat oikein.

 • Poista grillausritilä ja liekinohjaimet 
 • Sytytä grilli normaalisti.
 • Käännä säädinnupin pienestä asennosta 

suureen. Tarkista, onko voimakkuudessa 
eroja, ja että liekki kirkas ja sininen. Liekki 
ei saa olla oranssi. 
Jos poltin toimii epänormaalisti, katso 
vianetsintä.

 • Poista rasva ja vanhat ruokajäämät 
polttimista nailonharjalla, ja tarkista, että 
polttimen reiät eivät ole tukossa.

POLTTIMIEN HUOLTO

1. Käännä kaikki säätimet asentoon OFF. 
Tarkasta, että kaasun tulo on suljettu ja 
paineensäädin on irrotettu kaasupullosta.

2. Poista keittoritilä, liekinohjaimet ja 
tippakaukalo.

3. Poista polttimen ruuvit ruuvitaltalla.
4. Nosta polttimet varovasti pois venttiilin 

aukosta.
5. Puhdista polttimen ulkopuoli 

nailonharjalla.
6. Puhdista aukot / kanavat metallilangalla ja 

tai esimerkiksi oikaistulla paperiliittimellä.
7. Tarkasta, että hyönteiset, hämähäkin 

verkot jne. eivät tuki polttimen sisäpuolta. 
Poista ne tarvittaessa.

8. Tarkasta, onko poltin vaurioitunut. Pienet 
reiät ja korroosio ovat mahdollisia, kun 
grilliä käytetään normaalisti. Jos havaitset 
halkeamia tai reikiä, korvaa poltin uudella.

9. Asenna poltin ja kiinnitä se puhdistamisen 
jälkeen.

10. Asenna liekinohjaimet, rasvakaukalot ja 
grilliritilä. 

!
HUOM: ÄLÄ SAMMUTA 
RASVAPALOA VEDELLÄ!
ESTÄ RASVAPALOT 
PUHDISTAMALLA GRILLI 
SÄÄNNÖLLISESTI.!
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Step 12: 20 . 

 
Connecting Gas Cylinder 

 
1. ALWAYS place the propane cylinder on the tank 
holder under the cart. 
2. ALWAYS confirm that all burner control knobs 
are in OFF position before activating the gas 
supply. 
3. Before connection, be sure that there is no 
debris caught in the head of the gas cylinder, 
head of the regulator valve, or in the head of the 
burner and burner ports. 
4. ALWAYS connect the gas supply regulators as 
follows: Insert the nipple of the valve coupling 
into the tank valve and tighten the connection 
collar by turning it clockwise with one hand 
while holding the regulator with the other hand. 
5. Disconnect the propane cylinder from the 
regulator valve when the grill is not in use. 
6. DO NOT obstruct the flow of combustion air 
and ventilation air to the grill. 
7. Keep ventilation openings of the cylinder 
enclosure free and clear from debris. 

 
 
 
 

To prevent fire or explosion hazard 
when testing for a leak: 
1. ALWAYS perform the 'leak test' 
before lighting the grill and each time 
the cylinder is connected for use. 
2. DO NOT smoke or allow other 
sources of ignition in the area while 
conducting a leak test. 
3. Conduct the leak test outdoors in a 
well-ventilated area. 
4. DO NOT use matches, lighters or a 
flame to check for leaks. 
5. DO NOT use grill until all leaks have 
been stopped. If you are unable to 
stop a leak, disconnect the propane 
supply, call for gas appliance service 
or your local propane gas supplier 

 
 
 
 
 
 
 
 

DANGER 
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PUHDISTAMINEN
APuhdista ja huolla grilli kylmänä. Tarkasta, 
että kaasun tulo on suljettu ja paineensäädin 
on irrotettu kaasupullosta.
Puhdista kannen sisäpuoli ja grillin sisäosat 
astianpesuaineen ja veden seoksella, tai 
käytä erillistä grillinpuhdistusainetta ja 
nailonharjaa / hankaussientä. Huuhtele 
hyvin ja anna kuivua täysin ilmassa. Älä 
käytä kaustista soodaa, alkoholipitoisia tai 
hankaavia pesuaineita. Ne voivat vahingoittaa 
grilliä ja aiheuttaa tulipalon. Valurautainen 
keittoritilä, tippakaukalo ja rasvakuppi eivät 
ole konepesun kestäviä.

MUOVIOSAT
Käytä vain puhdasta vettä ja mietoja 
puhdistusaineita.
Pyyhi kuivalla rievulla.

MAALATUT OSAT JA RUOSTUMATTOMAT 
TERÄSOSAT 
Alusta, etupaneeli, grillin runko ja muut 
maalatusta tai ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut voivat ruostua, jos niitä 
huolletaan/puhdistetaan puutteellisesti.
Grillin 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 öljyn 
kerran tai pari vuodessa.
Jos grillejä käytetään rannikkoseuduilla, 
suosittelemme käsittelemään grillit useammin.

KEITTORITILÄ JA LIEKINOHJAIMET
Puhdista grilliritilä ja liekinohjaimet 
säännöllisesti grilliharjalla.
Grilliritilän voi liottaa laimeassa 
saippuavedessä. Käsittele kiinni palaneet 
tahrat ei-hankaavalla puhdistusaineella. 
Huuhtele runsaalla vedellä ja anna kuivua 
hyvin.
HUOMAA! Grilliritilät saa asentaa takaisin 
vain täysin kuivuneita. Kun grilli varastoidaan 
pitkään, grilliritilät kannattaa sivellä ohuelti 
ruokaöljyllä

HYÖNTEISET JA TUHOLAISET
Grillissä voi hyönteisiä ja muita tuholaisia, kun 
se on pitkään käyttämättä. Jos sytyttämisen 
kanssa on ongelmia tai liekit ovat epätasaisia, 
”kutsumattomat vieraat” ovat voineet tukkia 
kaasun tulon. Pura silloin polttimet ja puhdista 
ne. Asenna polttimet, kun ne on täysin kuivat.

 • Pura polttimet ja puhdista ne, jos epäilet, 
että grillissä on tuholaisia. Asenna 
polttimet, kun ne ovat täysin kuivat.

 • Tarkasta, että kaasuletkussa ei hiirien ja 
rottien aiheuttamia halkeamia tai vaurioita.

RASVAPALOT VAURIOITTAVAT METALLIA, MAALIPINTAJA JA EMALIA.

TAKUU EI KATA RASVAPALOSTA JOHTUVIA GRILLIN VAURIOITA, SILLÄ 
SYYNÄ ON KÄYTTÖVIRHE. !

Huolto
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Neuvoja, vinkkejä ja turvallisuus

TURVALLISUUS JA INFO
 • Sijoita kaasupullo aina grillin viereen, kun käytät grilliä.

 • Sulje pullon säädin, kun et käytä grilliä tai kun säilytät kaasupullon grillin alla, irrota 
paineensäädin pullosta.

 • Jos grilliä säilytetään autotallissa tai kellarissa maanpinnan alapuolella, 
kaasupulloa ei saa säilyttää samassa paikassa

 • Jos grillissä on sivupoltin, keittovälineiden halkaisija saa olla enintään sama kuin 
sivupolttimen aukon halkaisija. 
 
Jos käytetään liian suuria välineitä, niiden alle kertyy lämpöä, joka voi vahingoittaa 
grilliä.

 • TUOTE ON TARKOITETTU VAIN YKSITYISTEN KOTITALOUKSIEN KÄYTTÖÖN, 
EIKÄ SOVELLU AMMATTIKÄYTTÖÖN RAVINTOLASSA TAI VASTAAVASSA.

 • Peitä grilli vasta kun se on täysin kylmä ja kuiva. Peitteen sisäpuolelle jäänyt 
kosteus voi ruostuttaa grillin maalattuja ja ruostumattomia teräosia.

 • ÄLÄ SÄILYTÄ GRILLIÄ SUORASSA AURINGONPAISTEESSA, SILLÄ UUNIN 
RUOSTUMATTOMAT TERÄSOSAT TAI LASIPINNAT VOIVAT HEIJASTAA 
AURINGONVALOA JA SYTYTTÄÄ TULIPALON.

 • MUOVIOSAT VOIVAT HAALISTUA AURINGONVALOSSA.

 • MAALATUT OSAT VOIVAT VAALENTUA AURINGONVALON VAIKUTUKSESTA.

NEUVOJA JA VINKKEJÄ
 • Esilämmitä grilliä 10-15 minuuttia ennen kuin alat grillata. Nosta sitten 

valurautaritilät ylös ja jaa tasaisesti grillauspinnalle.

 • Ulkolämpötila, tuuli, lumi ja sade voivat saada lämpömittarin lukeman 
poikkeamaan jopa 30 % grillauspinnan todellisesta lämpötilasta.

 • Vältä ruoan sijoittamista aivan grilliritilän reunoille (noin 1,5 cm). Grillitilan 
seiniä pitkin valuva rasva pääsee tippumaan maahan.

 • Varmista, että grilli on tukevalla ja suoralla pinnalla, jotta rasvaa ei pääse 
vuotamaan keruujärjestelmästä.

 • Voit helpottaa rasvakaukaloiden puhdistamista imeyttämällä rasvan 
kissanhiekkaan.

 • Säilytä grilli kuivassa paikassa katon alla tai peitettynä. Grilliin päässeen 
lumen ja jään sulamisvesi ja sade voivat saada rasvakeruujärjestelmä 
tulvimaan, jolloin vesi vuotaa maahan.

 • Suosittelemme FCC BBQ:n alkuperäisiä peitteitä, jotka suojaavat parhaiten 
sateelta, siitepölyltä ja likaantumiselta. Peitä grilli vasta kun se on täysin 
kylmä ja kuiva. Peite on vedenpitävä kumpaankin suuntaan, ja sisäpuolelle 
jäänyt kosteus voi ruostuttaa grillin maalattuja ja ruostumattomia teräosia
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Vianetsintä

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU

POLTIN EI SYTY

Tyhjä kaasupullo Vaihda pullo

Vaurioitunut paineensäädin Tarkasta/vaihda paineensäädin

Poltin on tukkeutunut Puhdista poltin

Kaasun syöttö on tukkeutunut Puhdista kaasuventuri tai letku

Elektrodi on rikki tai likainen Puhdista elektrodi

Kova tuuli Siirrä grilli tuulensuojaan

Sytyttimen johto asennettu väärin tai 
rikki Tarkasta johdon oikean asennus

PIENI LIEKKI

Tyhjä kaasupullo Vaihda pullo

Epätasainen kaasun tulo Tarkasta/vaihda paineensäädin

Poltin on tukkeutunut Puhdista poltin

Kaasun syöttö tai letku on tukkeutunut Puhdista kaasuventuri tai letku

PIENI LIEKKI TAI TAKATULI

Kaasupullo on liian pieni Käytä 10 kg:n tai suurempaa kaasup-
ulloa

Poltin on tukkeutunut Puhdista poltin

Kaasun syöttö tai letku on tukkeutunut Puhdista kaasuventuri tai letku

Kova tuuli Siirrä grilli suojaisempaan paikkaan

ONGELMIA KÄÄN-
NETTÄESSÄ NUPPEJA Kaasuventtiili juuttunut

Vaihda kaasuventtiili.
HUOMAA! Paina nuppi sisään ja 

käännä

RUNSAASTI SAVUA Rasvaisia ruokia grillissä Poista liika rasva lihasta. Puhdista 
rasvakaukalo.
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Yhteystiedot

Reklamaation yhteydessä on esitettävä ostotosite ja sarjanumero. 
Sarjanumero on pohjalevyssä.

Valmistettu Kiinassa. Valmistuttaja FCC Products

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-oikeutta ei ole, jos syynä on virheellinen käyttö, puuttuvat 
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, NORWAY

+ 47 924 78 600 / +46 031 189095 Tuki palvelee: Ma-Pe 10:00-14:00

  support@fccbbq.com

FCCBBQ.NO

FCCBBQ.SE

FCCBBQ.COM

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme. Siksi pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin milloin hyvänsä. 

Uusin ohjekirja on saatavana osoitteessa www.fccbbq.com.
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