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Share the fun of cooking!

ASENNUS JA KÄYTTÖ

Thirtyseven Kettle
FCC-C-22037

VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! 
TUNNUSTA ITSESI TURVALLISUUSSA 
OHJEET JA VAROITUKSET 
ENNEN KUIN ALOITAT KÄYTTÄÄ GRILLIÄ.! 



2
Thirtyseven Kettle

VAROITUKSET
• OHEISTEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI 

JOHTAA VAKAVIIN HENKILÖVAHINKOIHIN TAI VAHINGOITTAA 
KIINTEITÄ RAKENNELMIA/ASENNUKSIA.

• GRILLI ON TARKOITETTU AINOASTAAN ULKOKÄYTTÖÖN 
HYVIN TUULETETUISSA TILOISSA.

• ÄLÄ KOSKAAN GRILLAA SULJETUISSA TILOISSA TAI 
KATOSTEN ALLA. HAPEN PUUTTEEN VAARA.

• GRILLIN OSAT VOIVAT OLLA ERITTÄIN KUUMIA KÄYTÖN 
AIKANA. PIDÄ LAPSET JA MUUT VALVONTAA VAATIVAT 
TURVALLISEN VÄLIMATKAN PÄÄSSÄ GRILLISTÄ. 

• ÄLÄ KOSKAAN SIIRTELE GRILLIÄ KÄYTÖN AIKANA.

• PUHDISTA GRILLI PERUSTEELLISESTI SÄÄNNÖLLISIN 
VÄLIAJOIN.

Lue huolellisesti
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HIILEN KÄYTTÖ SISÄTILOISSA VOI JOHTAA 
KUOLEMAAN. HIILI MUODOSTAA PALA-
ESSAAN HIILIMONOKSIDIA (HÄKÄ CO), 
JOKA ON HAJUTON KAASU. ÄLÄ KOSKAAN 
POLTA HIILIÄ SULJETUISSA TILOISSA KUTEN 
ASUNNOISSA, AUTOISSA TAI TELTASSA.

VAROITUS! PIDÄ LAPSET, ELÄIMET JA VALVONTAA VAATIVAT TURVALLISELLA ETÄISYYDELLÄ, KOSKA GRILLI 
VOI OLLA ERITTÄIN KUUMA.
VAROITUS! ÄLÄ KOSKAAN SIIRTELE SYTYTETTYÄ TAI VIELÄ LÄMMINTÄ GRILLIÄ.
VAROITUS! ÄLÄ KOSKE SYTYTETYN GRILLIN RUNKOA, KOSKA SE VOI OLLA ERITTÄIN KUUMA JA AIHEUTTAA 
PALOVAMMOJA.
VAROITUS! ÄLÄ KÄYTÄ NESTEITÄ, KUTEN SPRIITÄ, BENSIINIÄ, DIESELIÄ, PALOÖLJYÄ TAI ALKOHOLIA GRIL-
LIN SYTYTTÄMISEEN TAI UUDELLEEN SYTYTTÄMISEEN. SUOSITTELEMME SYTYTYSPALOJEN KÄYTTÖÄ.

• Vain ulkokäyttöön! Ei saa käyttää markiisien, katosten, aurinkovarjojen tai vastaavien alla.
• Grilli on asetettava tasaiselle, vaakasuoralle ja tukevalle alustalle ja riittävän kauas rakennuksista, puista ja 

muista helposti syttyvistä materiaaleista.
• Älä siirtele grilliä käytön aikana. 
• Grilli voi olla erittäin kuuma. Käytä grillattaessa grillikintaita tai muita lämmönkestäviä käsineitä 

palovammojen ehkäisemiseksi.
• Käytä kovaa lämpöä kestäviä grillausvälineitä.
• Suosittelemme käyttämään sytytyspaloja, jolloin sytyttäminen onnistuu puhtaasti ja turvallisesti. Jos 

käytät sytytysnestettä, grilliä ei saa sytyttää, jos sytytysnestettä on roiskunut grillin ulkopuolelle, grillin 
ympärille tai vaatteisiin.

• Älä käytä etanolia tai bensiiniä grillihiilien/brikettien sytyttämiseen tai uudelleen sytyttämiseen. 
Jos käytät grillin sytyttämiseen nesteitä, käytä vain standardin EN 1860-3 mukaan hyväksyttyjä 
sytytysnesteitä.

• Grilliä ei saa koskaan sytyttää uudelleen minkäänlaisella nesteellä, ei myöskään sytytysnesteellä, sillä 
grillihiilet voivat edelleenkin hehkua, ja nesteen lisääminen aiheuttaa suuria liekkejä, tulipalon vaaran ja 
vaurioittaa grilliä. 

• Varmista aina, että grillihiilet tai briketit ovat täysin sammuneet ennen kuin tyhjennät grillin tuhkasta.
• Älä koskaan lähde grillin luota, kun se on käytössä, tai kun sitä on juuri käytetty, varmistamatta ensin, että 

kaikki hiilet ovat täysin sammuneet.
• Tyhjennä loput hiilistä/briketeistä metalliastiaan. Älä koskaan kaada hiiliä/brikettejä suoraan maahan. 
• Pistoliekit ovat mahdollisia, jos lämmintä rasvaa tai ruoan palasia putoaa palaville hiilille/briketeille. Pidä 

aina vettä käsillä mahdollisten pistoliekkien sammuttamiseksi.
• Älä käytä grilliä kovalla tuulella.
• Pidä aina vesisanko lähellä, kun grillaat.
• Aloita grillaus vasta, kun valkoinen tuhkakerros peittää hiilet/briketit.
• Älä tyhjennä käytettyjä hiiliä tai brikettejä takaisin säkkiin.
• Säilytä hiilet ja briketit kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa erotettuna syttymislähteistä.

MIKÄLI TÄMÄN OHJEKIRJAN OHJEITA JA VAROITUKSIA EI 
NOUDATETA TAI GRILLIÄ KÄYTETÄÄN VAROMATTOMASTI, 
SEURAUKSENA VOI OLLA TULIPALO SEKÄ VAKAVIA 
HENKILÖVAHINKOJA TAI KUOLEMA, JA LISÄKSI 
MATERIAALISIA VAHINKOJA.

HIILIMONOKSIDIN VAARA!!

  

EN: WARNING! 
Do not use spirit or 
petrol for lighting 

or re-lighting!

Turvallisuusmääräyksiä

FI: VAROITUS
 Älä käytä bensiiniä tai 

bensiiniä sytyttämiseen tai 
uudelleensytytykseen
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GRILLIN SIJOITTAMINEN

	 Grillin ympärillä on oltava vähintään 150 cm tilaa joka suuntaan kaikista pinnoista ja 
materiaaleista kuten talon seinistä, puista ja kasveista ja kaikista muista tulenaroista 
materiaaleista/nesteistä.

	 Grilliä ei saa sijoittaa katon tai katoksen alle.

	 Varmista, että grilli on sijoitettu paikkaan, jossa on hyvä tuuletus.

	 Grilliä ei saa käyttää normaalin maan pinnan alla.

SYTYTYSPALAT
	 Kasaa hiilet/briketit keoksi grillin keskelle.

	 Asettele 2-3 kpl. sytytyspaloja hiilien väliin ja sytytä ne varovasti tulitikuilla.

	 Kun hiilet/briketit palavat ja liekit/savu ovat hävinneet, levitä hiilet/briketit tasaiseksi 
kerrokseksi hiiliritilälle. Älä koskaan käytä sormia, muovivälineitä tai tulenarkoja 
esineitä hiilien siirtämiseen. Käytä grillivälineitä.

	 Varmista, että grilliritilä on asennettu oikein.

	 Lisää hiiliä tarvittaessa.

SYTYTYSNESTE
	 Sytytysnesteiden käyttö grillauksessa ei ole suositeltavaa monista syistä.

	 Sytytysneste voi aiheuttaa suuria liekkejä ja lisätä palovammojen/-vahinkojen 
mahdollisuutta.

	 Grillin pohjalle keräytyvä sytytysneste voi aiheuttaa suuria liekkejä sen jälkeen, kun 
grilli on jo ollut käytössä jonkun aikaa.

	 Jos sytytysnestettä jää grillin pohjalle, se voi aiheuttaa suuria liekkejä, jotka voivat 
vahingoittaa grillin pintaa.

	 Grillin ulkopuolelle läikkyvä sytytysneste voi jatkaa palamista grillin ulkopuolella.

	 Hiilet/briketit, joihin on lisätty sytytysnestettä, ja jotka sytytetään ennen kuin neste 
on ehtinyt imeytyä niihin, voi aiheuttaa suuria liekkejä ja palovammoja/-vahinkoja. 
Suuret liekit voivat myös vahingoittaa grillin pintaa.

Sytyttäminen

Ennen grillin käyttöönottoa
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GRILLIÄ EI SAA TÄYTTÄÄ LIIAN SUURELLA MÄÄRÄLLÄ HIILIÄ/
BRIKETTEJÄ, KOSKA SE VOI VAURIOITTAA GRILLIN VAIPAN 
LAKKAA/PINTAKERROSTA. TAKUU EI KATA VÄÄRINKÄYTÖSTÄ 
AIHEUTUVIA VAURIOITA/VAHINKOJA. 

GRILLIHIILET/BRIKETIT – ENIMMÄISMÄÄRÄ

GRILLIHIILIEN ENIMMÄISMÄÄRÄ 0,7 KG

SUOSITELTAVA GRILLIHIILIEN MÄÄRÄ 0,4 KG

BRIKETTIEN ENIMMÄISMÄÄRÄ 0,8 KG

SUOSITELTAVA BRIKETTIEN MÄÄRÄ 0,5 KG

Grillihiilien määrä
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YLEISIÄ KOKOAMISOHJEITA

ENNEN ASENNUSTA

Lue kokoamisohje perusteellisesti ennen kuin ryhdyt käyttämään grilliä. Noudata annettuja ohjeita ja 
turvallisuusmääräyksiä. 

Aseta osat ja työkalut esille niin, että ne ovat helposti saatavilla kokoamisen aikana. Tarkasta listasta, että kaikki osat 
ovat mukana. 

Tarkasta, ettei pakkauksen sisälle ole jäänyt mitään osia. Älä hävitä pakkausta ennen kuin kaikki osat ovat löytyneet 
ja grilli on valmiiksi koottu. 

Varaa riittävästi aikaa!

Suosittelemme 2 henkilöä suuren grillin kokoamiseen: osat on silloin helpompi pitää paikallaan.

KOKOAMISEN AIKANA

Vältä jännitteitä kiinnittämällä kaikki osat ensin löysästi. Kun kaikki osat on koottu, kaikki ruuvit voidaan lopuksi 
kiristää paikalleen.

Kokoonpano
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Komponenttiluettelon yleiskatsaus
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Kokoonpano



9
fccbbq.com

Kokoonpano
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	 Oikean grillihiili/brikettien määrän valitseminen, kts. sivu 5.
	 Grilliä ei saa täyttää liian täyteen hiiliä/brikettejä. Grilli saattaa tällöin kuumeta liikaa ruoanlaittoa varten ja 

lämpö voi vaarantaa grillin läheisyydessä oleskelevien henkilöiden tai eläinten turvallisuuden.
	 Liian suuri määrä grillihiiliä voi myös vahingoittaa grillin pintaa, ja samalla maalipintaa/emalointia.
	 Maali/emalointi suojaavat grilliä, ja kun pinta vaurioituu, se saattaa ruostua.
	 Grilli voi olla erittäin kuuma. Käytä grillikintaita grillauksen aikana.
	 Mikäli hiilistä/briketeistä nousee grillattaessa pistoliekkejä tai muita liekkejä, kun hiilille putoilee rasvaa, 

marinadia tms., sumuta hiilille hieman vettä ruiskepullosta.
	 Kun grillaaminen päätetään, älä sammuta suurella määrää KYLMÄÄ vettä, koska grillin maali/emali voi 

vahingoittua. Käytä hiekkaa tai suihkuta pieniä määriä vettä vähitellen. Varmista ennen hiilien/brikettien 
poistamista, että ne eivät enää kyde. Tämä saattaa kestää jopa 24 tuntia. Kerää tuhka ja loput grillihiilet 
paloturvalliseen paikkaan.

	 Grillin puhdistuksen helpottamiseksi voit vuorata grillin vaipan sisäpuolen alumiinifoliolla ennen grillihiilien 
täyttämistä ja grillin käyttöönottoa. Käännä folion kirkas puoli hiiliin päin. Huolehdi ilmanvaihdosta tekemällä 
reikiä alumiinifolioon tarvittavista kohdista.

	 Pese grilliritilä lämpimällä saippuavedellä mahdollisimman pian grillauksen jälkeen. Kuivaa ritilä hyvin pesun 
jälkeen, ja säilytä sitä kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä. Suosittelemme sivelemään grilliritilän ruokaöljyllä 
puhdistamisen jälkeen, grillausten välillä ja ennen säilytystä.

	 Jos grilliä säilytetään ulkona, se pitää peittää. Grilliä voi myös säilyttää sisätiloissa, autotallissa tai katon/
katoksen alla.

	 VAROITUS! Varmista ennen grillin varastointia, että grillihiilet ovat sammuneet eivätkä enää kyde.
	 Muista, että grilli ja grilliritilät on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen, ja myös ennen pitkäaikaista 

varastointia.
	 Marinadin, ruokaöljyn, rasvan tms. jäänteet voivat homehtua ja nopeuttaa ruostumista.
	 Korjaa maalin tai emalin naarmut tai halkeamat lämmönkestävällä maalilla mahdollisimman nopeasti. Sitä on 

saatavana rauta- ja rakennustarvikeliikkeissä, maalikaupoissa, korjaamoissa. Mahdolliset ruostevauriot on 
korjattava ajoissa ennen maalin levittämistä.

HYVIÄ VIHJEITÄ
PIDÄ GRILLI PUHTAANA. Puhdas grilli on tehokkaampi, savuaa vähemmän ja synnyttää   
    vähemmän liekkejä.

ESILÄMMITÄ GRILLI NIIN, ETTÄ HIILLOS ON HARMAA, KUN RUOKA ASETETAAN 
    GRILLIRITILÄLLE. Saat paremman grillituloksen ja grillausaika lyhenee.

Grillauksen aikana

Kunnossapito
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Näin se kaikki alkoi
Vuonna 2005 neljä nuorta ja lahjakasta norjalaista kokkia matkusti New Yorkiin valmistamaan ruokaa eräässä Central Parkissa 

järjestettävässä tapahtumassa. Kokit viihtyivät yhdessä ja vieraat arvostivat suuresti heidän valmistamaansa ruokaa. Yksi vieraista 
oli niin innostunut kokemastaan, että hän buukkasi kaikki neljä kokkia vielä yhteen tapahtumaan Los Angelesissa. 

Idea «The Flying Culinary Circus» oli näin ollen luotu.

Kelaa nopeasti eteenpäin – nyt, neljätoista vuotta myöhemmin, kokit ovat vierailleet yli 65 maassa ympäri maailmaa.

He ovat valmistaneet ruokaa Cannesissa, Miamissa, Moskovassa, Saint Barthissa, Singaporessa, Cape Townissa, ja lukemattomissa 
muissa paikoissa. Kokkien kulinaarisia konsepteja ovat arvostaneet sekä kuninkaalliset että muut kuuluisuudet kuten Shakira, 

The Black Eyed Peas, Pharell Williams ja Eva Longoria. Mutta kuten kokit itse sen ilmaisevat: «Ei tässä ole kysymys siitä, kuinka 
kuuluisia vieraat ovat, vaan siitä, että voimme jakaa ruoanlaitosta saamamme ilon».

The Flying Culinary Circus
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Kuluttajatietoa

Tämä tuote kuuluu kuluttajalainsäädännöin mukaisen reklamaatio-oikeuden piiriin. Tuotteen laatua valvotaan 
tarkasti ja tuotetta testataan tehtaalla. Jos pakkauksesta puuttuu kaikesta huolimatta osia tai tuotteessa on virhe/

vika, ota yhteys myyjään tai kuluttajapalveluun, jonka yhteystiedot ovat alempana. 
Jos tuotteessa on virhe/vika, pyydämme liittämään reklamaatioon kuvia virheistä/vioista ja tuotepakkauksesta. 

Reklamaatio-oikeus raukeaa, jos virheen/vian syynä on väärinkäyttö, puutteellinen kunnossapito tai tuotteen 
muuttaminen.

Viallisista osista, joista ei ole reklamoitu, laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan ja kuluina lisäksi rahti ja 
toimitusmaksu.

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

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3,  2007 KJELLER, NORWAY

Reklamaatioihin/virheilmoituksiin on liitettävä kuitti.

Valmistettu Kiinassa. Valmistuttaja: FCC Products

Pyrimme koko ajan parantamaan tuotteitamme. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. Uusimmat käyttöohjeet löytyvät aina 
osoitteesta: www.fccbbq.no

 +47 924 78 600  ( MA-PE  10:00-14:00)

  support@fccproducts.com 

FCCBBQ.NO
FCCBBQ.SE

FCCBBQ.COM


