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Share the fun of cooking!

BRUGERVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE

Thirtyseven Kettle
FCC-C-22037

! KUN TIL UDENDØRS BRUG! 

SÆT DIG GODT IND I SIKKERHED-
SINSTRUKTIONER OG ADVARSLER, 
FØR DU BRUGER GRILLEN.
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ADVARSLER
• FØLGES DEN MEDFØLGENDE VEJLEDNING IKKE, ER DER 

RISIKO FOR ALVORLIGE SKADER PÅ PERSONER OG FASTE 
INSTALLATIONER. 

• GRILLEN ER KUN BEREGNET TIL UDENDØRS BRUG PÅ VEL 
VENTILEREDE STEDER.

• BRUG ALDRIG GRILLEN I LUKKEDE RUM ELLER UNDER 
HALVTAG, DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR ILTMANGEL. 

• ENKELTE DELE AF GRILLEN BLIVER MEGET VARME UNDER 
BRUG. HOLD BØRN OG ANDRE, DER BEHØVER OPSYN, PÅ 
AFSTAND. 

• FLYT ALDRIG GRILLEN MENS DEN ER I BRUG.

• GRILLEN SKAL RENGØRES REGELMÆSSIGT OG GRUNDIGT

Læs omhyggeligt
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BRUG AF KUL INDENDØRS KAN 
VÆRE LIVSFARLIGT. KUL AFGIVER 
KULILTE, SOM ER EN LUGTFRI GAS. 
BRUG ALDRIG KUL I LUKKEDE RUM, 
FOR EKSEMPEL BOLIGER, BILER 
ELLER TELTE.

ADVARSEL! HOLD BØRN, DYR OG ANDRE, SOM SKAL HOLDES UNDER OPSYN, PÅ SIKKER AFSTAND FRA 
GRILLENS OMRÅDE, GRILLEN KAN BLIVE MEGET VARM.
ADVARSEL! FLYT ALDRIG GRILLEN EFTER, AT DEN ER TÆNDT, ELLER MENS DEN STADIG ER VARM. 
ADVARSEL! RØR IKKE VED GRILLENHEDEN, NÅR DEN ER TÆNDT, DA GRILLEN KAN VÆRE MEGET VARM, 
OG DER KAN VÆRE FARE FOR BRANDSKADER. 
ADVARSEL! BRUG IKKE FLYDENDE VÆSKER SOM SPRIT, BENZIN, DIESEL, PETROLEUM ELLER ALKOHOL 
TIL OPTÆNDING ELLER GENTÆNDING AF GRILLEN. VI ANBEFALER ANVENDELSE AF OPTÆNDINGS-
BRIKETTER.

• Kun til udendørs brug! Må ikke bruges under markiser, overdækninger, parasoller, eller lignende.

• Grillen skal stilles på et jævnt, lige og stabilt underlag og i god afstand fra bygninger, træer og andre brændbare materialer.

• Flyt ikke grillen, når den er i brug.

• Grillen kan blive meget varm under brug. Brug grillvanter eller andre varmebestandige handsker under grilning for at 
          undgå brandskader.

• Brug kun grillredskaber af materialer, der tåler høj varme.

• For effektiv, ren og sikker optænding af grillen anbefales anvendelse af optændings-briketter. Ved brug af tændvæske 
    må grillen ikke tændes, hvis der er optændingsvæske på ydersiden af grillen, på området rundt om grillen eller på eget 
    tøj og lignende.

• Brug ikke ethanol eller benzin til at tænde eller gentænde grillkullene/briketterne. Ved brug af væsker til optænding af 
    grillen må der kun anvendes tændvæsker godkendt i henhold til EN 1860-3.

• Grillen må aldrig gentændes med flydende væske i nogen form, heller ikke tændvæske, da grillkullene stadig kan være 
    glødende og dermed forårsage store flammer, brandfare og skader på grillen.

• Sørg altid for, at grillkul eller briketter er helt slukket, før asken fjernes.

• Forlad aldrig en grill, der er i brug eller netop har været i brug, uden at forsikre dig om, at alle grillkul er helt slukket.

• Tøm rester af grillkul/briketter i en metalbeholder. Tøm aldrig rester af grillkul/briketter direkte ud på jorden.

• Der kan forekomme stikflammer, dersom varmt fedt eller dele af mad falder ned på de brændende grillkul/briketter. 

• Hav altid vand tilgængeligt for at kunne slukke eventuelle stikflammer.

• Anvend ikke grillen i kraftig vind.

• Hav altid en spand vand i nærheden, når du griller.

• Vent med at grille, til et hvidt lag af aske dækker kullene/briketterne.

• Tøm ikke brugte kul eller briketter tilbage i pakken.

• Hold kul og briketter tørt og godt ventileret og adskilt fra antændelseskilder.

DERSOM MAN IKKE EFTERKOMMER ANVISNINGERNE 
OG ADVARSLERNE I DENNE MANUAL SAMT UDVISER 
FORSIGTIGHED VED BRUG AF GRILLEN, KAN DET MEDFØRE 
BRAND, OG ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD UD OVER 
MATERIELLE SKADER.

KULILTE – FARE! 

Sikkerhedsvejledning

DK: ADVARSEL
Brug ikke alkohol eller benzin, når du 
tænder eller tænder igen!

EN: WARNING!
Do not use spirit or petrol 
for lighting or re-lighting!
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PLACERING AF GRILLEN.

	 Grillen skal være placeret med mindst 150 cm i alle retninger til husvægge, træer og 
planter og andre brændbare materialer/væsker, når den er i brug.

	 Grillen må ikke placeres under tag eller udbygninger.

	 Sørg for, at grillen er placeret på et sted med god ventilation.

	 Grillen må ikke bruges på steder, som ligger lavere end det omgivende område.

OPTÆNDINGSBRIKETTER

	 Placér grillkul/briketter i en pyramide.

	 Placér 2 - 3 stk. optændingsbriketter imellem grillkullene og tænd dem forsigtigt 
med tændstikker.

	 Når grillkullene/briketterne brænder, og flammer/røg er ophørt, fordeles de ud over 
kulristen. Anvend aldrig fingre, plastbestik eller brændbare genstande til at flytte på 
kullene.  

	 Anvend grillværktøj.

	 Kontrollér at grillristen er placeret rigtigt.

	 Læg mere grillkul på ved behov.

TÆNDVÆSKE

	 Vi anbefaler ikke anvendelse af tændvæske af flere årsager.

	 Tændvæske kan skabe store flammer og øger chancen for brandskader.

	 Tændvæske, der samler sig i bunden af grillen, kan give store opflamninger, efter at 
grillen har været tændt et stykke tid.

	 Store mængder tændvæske i bunden af grillen kan give stor opflamning, som kan 
skade grillens overflade.

	 Tændvæske, der spildes uden for grillen, kan brænde på grillens yderside.

	 Grillkul/briketter, som er påført tændvæske, og som tændes, før tændvæsken 
har trukket helt ind i grillkullene/briketterne, kan give store flammer og forårsage 
brandskader. Desuden kan for store flammer skade grillens overflade.

Optænding

Før grillen tages i brug
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Kulmængde

GRILLEN MÅ IKKE OVERFYLDES MED GRILLKUL/BRIKETTER, 
DA DETTE KAN SKADE LAKKEN PÅ GRILLEN.
SKADER SOM FØLGE AF FORKERT BRUG VIL IKKE DANNE 
GRUNDLAG FOR REKLAMATION.

KUL/BRIKET - MAKS. MÆNGDE

MAKS. KULMÆNGDE 0,7 KG

ANBEFALET KULMÆNGDE 0,4 KG

MAKS. MÆNGDE BRIKETTER 0,8 KG

ANBEFALET MÆNGDE BRIKETTER 0,5 KG



6
Thirtyseven Kettle

Parts List

GENERELLE MONTERINGS TIPS
FØR MONTERING

• Gennemlæs omhyggeligt monteringsvejledningen til grillen. Følg vejledningen og sikkerhedsvejledningen.

• Læg alle dele og værktøjer ud for at gøre dem lette at nå. Kryds alle dele af i forhold til listen.

• Tjek, at ingen deler ligger skjult i emballagen. Kassér ikke emballagen, før alle delene er fundet, og grillen er 
færdigmonteret.

• Tag dig den tid, du behøver!

• Vi anbefaler at være to til at montere store griller for at gøre det lettere at holde delen på plads under 
monteringen.

UNDER MONTERING

• Montér alle delene løst først, før du tilspænder dem. Tilspænd alle skruerne, når alle dele er monteret.
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Liste over dele
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Assembly
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Assembly
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	 For korrekt mængde grillkul/briketter – se side 5.
	 Grillen må ikke overfyldes med grillkul/briketter. Grillen kan blive for varm til madtilberedning, og varmen 

kan udgøre en risiko for personer eller dyr, som befinder sig i nærheden. 
	 Brug af for stor mængde grillkul kan også skade grillens overflade, og dermed forårsage revner i lak/

emaljering. 
	 Lak og emaljering er påført for at beskytte grillen, og skader på lak/emaljering kan forårsage rust.
	 Grillen kan blive meget varm under grilning. Benyt gerne grillvanter under grilning.
	 Hvis der kommer stikflammer eller andre flammer ud fra grillkullene/briketterne under grilning - på grund af 

madfedt, marinade eller lignende, som drypper ned på grillkullene - anbefales det at benytte en sprayflaske 
for at spraye en smule vand på grillkullene.

	 Når grilningen er færdig, må der ikke slukkes med store mængder KOLDT vand, da dette kan skade grillens 
lak. /emalje. Brug gerne sand eller spray små mængder vand på over et længere tidsrum.

	 Kontrollér, at alle gløder er slukket, før rester af grillkul/briketter fjernes. Dette kan tage op til 24 timer. 
Deponér altid aske og rester af grillkul på et brandsikkert sted.

	 For at gøre renholdelse af din grill lettere, kan du dække grillenhedens inderside med alufolie, før der hældes 
grillkul på, og grillen tages i brug. 

	 Læg den blanke side op mod kullene. Husk at lave åbninger til ventilation ved at lave hul i alufolien dér, hvor 
det er nødvendigt.

	 Vask grillristen i varmt sæbevand så hurtigt som muligt efter grilning. Tør risten godt bagefter, og opbevar 
grillristen på et tørt sted, når den ikke er i brug. Vi anbefaler, at grillristen sættes ind med madolie efter 
rengøring, mellem hver grilning og før opbevaring.

	 Ved opbevaring af grillen udendørs bør den tildækkes. Alternativt kan grillen lagres indendørs, i garage eller 
under tag.

	 ADVARSEL! Kontrollér, at alt grillkul er slukket, og at der ikke findes nogen rester af gløder, før grillen 
sættes væk til opbevaring.

	 Det er vigtigt, at både grillen og grillristene rengøres hver gang efter brug, og også før længere opbevaring. 
	 Rester af marinade, madolie, fedt, o.l. kan forårsage mug og forstærke rustdannelser.
	 Ved ridser eller revner i lak eller emaljering anbefales det at reparere disse med varmebestandig lak snarest 

mulig. Dette kan fås i byggemarkeder og hos farvehandlere, på værksteder osv. Eventuelle rustskader bør 
repareres tidligt, før de spredes.

GODE TIPS
HOLD GRILLEN REN. En ren grill giver en bedre effekt, mindre røg og mindre opflamning.

FORVARM GRILLEN, SÅ KULLENE ER GRÅ, NÅR MADEN LÆGGES PÅ GRILLRISTEN. 
Dette vil give et bedre grillresultat, og grilningen tager kortere tid.

Under grilning

Vedligeholdelse
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Sådan startede det
I 2005 drog fire unge, talentfulde norske kokke til New York for at kokkerere ved et arrangement i 

Central Park. Kokkene havde det godt med at arbejde sammen, og gæsterne satte stor pris på maden. En 
af gæsterne var så entusiastisk, at han bookede de fire kokke til endnu et arrangement i Los Angeles. 

Idéen om ”The Flying Culinary Circus” var skabt.

Spol hurtigt frem – kokkene har nu – tretten år senere – rejst i over 65 lande over hele verden. 

De har kokkereret i Cannes, Miami, Moskva, Saint Barth, Singapore, Cape Town ... og listen bare 
fortsætter. Kongelige så vel som kendisser som Shakira, The Black Eyed Peas, Pharell Williams og Eva 
Longoria har sat stor pris på kokkenes kulinariske koncept… Men som kokkene selv siger: ”Det drejer 

sig ikke om, hvor berømte gæsterne er, det handler kun om at dele glæden ved at lave mad.”

The Flying Culinary Circus
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Forbrugerinformation

Ved reklamation på produktet skal købsbevis vedlægges.

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

Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold til købeloven. 
Produktet gennemgår en streng kvalitetskontrol og testning på fabrikken. Skulle der mod 
forventning mangle dele i pakken, eller er produktet beskadiget, 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.

Fejl, som skyldes forkert brug, manglende vedligeholdelse eller modifikation af produktet, 
medfører bortfald af reklamationsretten.

Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet, 
faktureres efter gældende prisliste + fragt og ekspeditionsgebyr.

Ved behov for reservedele eller ved reklamation, 
tages kontakt forhandler eller forbrugerkontakt:

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

 +47 924 78 600  (Telefontid MAN-FRE  10:00-14:00)

  support@fccbbq.com

FCCBBQ.NO
FCCBBQ.DK
FCCBBQ.SE

FCCBBQ.COM


