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Share the fun of cooking!

Fire Pit Fireglobe
ANVÄNDARHANDBOK OCH UNDERHÅLL 

FCC-B-22201

! FÅR ENDAST ANVÄNDAS UTOMHUS! 
LÄS HANDBOKEN. FÖLJ 
MONTERINGSANVISNINGARNA STEG FÖR 
STEG. BEKANTA DIG MED BÅLGRILLEN OCH 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA INNAN DU 
BÖRJAR ANVÄNDA GRILLEN! 
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VARNINGAR 

Läs igenom noggrant 

• OM DU INTE FÖLJER NEDANSTÅENDE ANVISNINGAR 
RISKERAR DU ALLVARLIGA PERSONSKADOR OCH SKADOR PÅ 
FASTA INSTALLATIONER. 

• BÅLGRILLEN ÄR BARA AVSEDD ATT ANVÄNDAS UTOMHUS 
INOM VÄL VENTILERADE OMRÅDEN. 

• GRILLA ALDRIG I SLUTNBA RUM ELLER ÖVERBYGGNADER. 
DETTA KAN ORSAKA RISK FÖR SYREBRIST. 

• VISSA DELAR AV BÅLGRILLEN BLIR MYCKET VARMA NÄR DU 
ANVÄNDER DEN. HÅLL BARN OCH ANDRA SOM BEHÖVER 
TILLSYN PÅ SÄKERT AVSTÅND. 

• FLYTTA ALDRIG BÅLGRILLEN MEDAN DU ANVÄNDER DEN. 

• RENGÖR BÅLGRILLEN REGELBUNDET OCH GRUNDLIGT. 
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VARNING! HÅLL BARN, DJUR OCH ANDRA SOM BEHÖVER TILLSYN PÅ SÄKERT AVSTÅND FRÅN GRIL-
LENS OMRÅDE. BÅLGRILLEN KAN BLI MYCKET VARM. 
FLYTTA ALDRIG BÅLGRILLEN EFTER ATT DU HAR TÄNT DEN, ELLER MEDAN DEN FORTFARANDE ÄR 
VARM. RÖR INTE GRILLKROPPEN NÄR DEN ÄR TÄND, GRILLEN KAN VARA MYCKET VARM, OCH DET KAN 
FINNAS RISK FÖR BRÄNNSKADOR. ANVÄND INTE FLYTANDE VÄTSKOR SOM ETANOL, BENSIN, DIESEL, 
FOTOGEN ELLER ALKOHOL FÖR ATT TÄNDA ELLER ÅTERTÄNDA BÅLGRILLEN. VI REKOMMENDERAR 
ATT DU ANVÄNDER TÄNDBRIKETTER. 

ATT ELDA VED/KOL INOMHUS KAN DÖDA DIG. 
KOL AVGER KOLOXID, SOM ÄR EN LUKTFRI 
GAS. ELDA ALDRIG KOL/VED I SLUTNA RUM, 
T.EX. I BOSTÄDER BILAR ELLER TÄLT. 

OM DU INTE FÖLJER ANVISNINGARNA OCH 
VARNINGARNA I DENNA HANDBOK, SAMT ÄR 
OFÖRSIKTIG NÄR DU ANVÄNDER GRILLEN, 
KAN DU ORSAKA BRAND OCH ALLVARLIGA 
PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL, 
FÖRUTOM MATERIELLA SKADOR. 

KOLOXIDRISK! 

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

or re-lighting!

Säkerhetsinformation 

• Endast för användning utomhus! Får ej användas under markiser, överbyggnader, parasoller eller liknande. 

• Bålgrillen ska placeras på en jämn, plan och stabil yta, på gott avstånd från byggnader, träd och andra brännbara
  material. 

• Flytta inte bålgrillen medan du använder den. 

• Bålgrillen kan bli mycket varm när du använder den. Använd grillvantar eller andra värmetåliga handskar när du  
  grillar för att undvika brännskador. 

• Använd bara grillverktyg av material som tål hög värme. 

• Vi rekommenderar att du använder grillbriketter för att få en effektiv, renlig och säker tändning av grillen. Om du 
  använder tändvätska får du inte tända grillen om det finns tändvätska på grillens utsida, på området runt grillen 
  eller på dina egna kläder eller liknande. 

• Använd inte etanol för att tända eller återtända grillkolen/briketterna/veden. 

• Du får aldrig använda flytande vätska av någon form för att återtända bålgrillen, heller inte tändvätska, eftersom
  grillkolen fortfarande kan vara glödande och därmed orsaka höga lågor, brandfara och skador på grillen. 

• Kontrollera att grillkolen eller briketterna är helt släckta innan du tar bort askan. 

• Lämna aldrig en grill som används eller som nyligen har använts utan att kontrollera att alla grillkol är helt släckta. 

• Töm resterna av grillkolen/briketterna/veden i en metallhink. Töm aldrig resterna från grillen direkt på marken. 

• Sticklågor ka förekomma om varmt fett eller delar av maten faller ner på de brinnande grillkolen/briketterna/
  veden. Ha alltid vatten tillgängligt för att släcka eventuella sticklågor. 

• Använd inte bålgrillen om det blåser kraftigt. 

• Ha alltid en hink med vatten i närheten medan du grillar. 

• Vänta med att grilla tills det har bildats ett vitt skikt av aska på kolen/briketterna/veden. 

• Häll inte använda kol eller briketter tillbaka i påsen. 

• Håll kol, briketter och ved torrt, ventilerat och undan från tändkällor. 

. 

!  
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TÄNDBRIKETTER 
	 Lägg grillkolen/briketterna/vedklabbarna i en pyramid. 

	 Lägg 2 – 3 tändbriketter i pyramiden och tänd dem försiktigt med tändstickor. 

	 När grillkolen/briketterna/veden brinner, och det inte kommer lågor/rök, ska 
du fördela kolen/veden över kolgallret. Använd aldrig fingrar, plastbestick eller 
brännbara föremål för att flytta kolen/veden. Använd grillverktyg.

	 Kontrollera att grillgallret är rätt placerat. 

	 Lägg på mera grillkol/briketter/vedklabbar vid behov. 

TÄNDVÄTSKA 
	 Vi rekommenderar inte att du använder tändvätska, av flera orsaker. 

	 Tändvätska kan skapa stora lågor och ökar risken för bränn- och brandskador. 
Tändvätska som ansamlas i grillens botten kan orsaka stora uppflamningar efter att 
grillen har varit tänd et tag. 

	 Stora mängder tändvätska i grillens botten kan orsaka stora uppflamningar som kan 
skada grillens yta. 

	 Spill av tändvätska utanför grillen kan brinna på grillens utsida. 

	 Grillkol/briketter/vedklabbar som har tändvätska på ytan, och som tänds innan 
tändvätskan har sugits helt in, kan orsaka höga lågor och ge bränn- och brandskador. 
Dessutom kan för höga lågor skada grillens yta. 

Tändning 

Innan du börjar använda grillen 

GRILLENS PLACERING 

	 Kontrollera att grillen står minst 150 cm i alla riktningar från husväggar, träd och 
plantor och andra brännbara material/vätskor när du använder den. 

	 Ställ inte grillen under tak eller utbyggnader. 

	 Se till att bålgrillen står på en väl ventilerad plats. 

	 Du får inte använda bålgrillen under normal marknivå. 
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DU FÅR INTE ÖVERFYLLA BÅLGRILLEN MED VED/KOL/BRI-
KETTER. DETTA KAN ORSAKA SKADOR PÅ LACKEN, SKADOR 
SOM KAN SKADA GRILLENS LACK. SKADOR SOM ORSAKAS 
AV FELAKTIG ANVÄNDNING TÄCKS EJ AV GARANTIN. 

Vedmängd

MAXIMAL MÄNGD

VED 3 KG
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Montering
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Dellista översikt 
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Montering
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Montering
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Montering
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Montering
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Montering
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När du grillar

Underhåll 

BRA TIPS
HÅLL BÅLGRILLEN REN. En ren grill ger bättre effekt, mindre rök och mindre uppflamning.

	 För att underlätta rengöringen av bålgrillen kan du täcka grillkroppens insida med aluminiumfolie innan du 
fyller på grillkol och du börjar använda grillen. Lägg den blanka sidan uppåt, mot kolen. Kom ihåg att göra 
öppningar för ventilationen genom att göra hål i aluminiumfolien där det behövs. 

	 Tvätta grillgallret i varmt tvålvatten så snabbt som möjligt efter grillningen. Torka av gallret ordentligt 
efteråt, och förvara grillgallret på en torr plats när du inte använder det. Vi rekommenderar att du gnider in 
grillgallret med matolja efter rengöringen, mellan varje grillning och före lagring. 

	 Täck över grillen om du förvarar den utomhus. Du kan också som alternativ förvara grillen inomhus, i ett 
garage eller under tak. 

	 VARNING! Kontrollera att elden är släckt och att det inte finns några glödrester innan du ställer undan grillen 
för förvaring. 

	 Det är viktigt att du rengör grillen och grillgallren efter varje användning, och också innan en längre tids förvaring. 
Rester av marinad, fett och liknande kan orsaka mögel och förstärka rostbildning. 

	 Om det förekommer repor eller sprickor i lacken eller emaljeringen rekommenderar vi att du reparerar dessa med 
värmebeständig lack så snabbt som möjligt. Sådan lack hittar du i järn- eller byggvaruaffärer, hos färghandlare, i 
verkstäder m.m. Eventuella rostskador bör du reparera så snabbt som möjligt, innan de hinner spridas. 

- 	 Denna grill kan rosta om underhållet är bristfälligt. 

	 Korrekt mängd grillkol/briketter/ved anges på sidan 5. 
	 Du får inte överfylla bålgrillen med grillkol/briketter/ved. Bålgrillen kan bli för varm för matlagning, och 

värmen kan innebära en risk för personer eller djur som finns i närheten. 
	 Om du använder för mycket grillkol kan du också skada grillens yta och därmed orsaka brott i lacken/

emaljeringen. Lack och emaljering är pålagda för att skydda grillen, och skador på lacken/emaljeringen kan 
orsaka rost. 

	 Bålgrillen kan bli mycket varm när du grillar. Använd gärna grillvantar medan du grillar. 
	 Om det kommer sticklågor eller andra lågor från grillkolen/briketterna under grillningen – på grund av att 

matfett, marinad eller liknande droppar ner på grillkolen – rekommenderar vi att du använder en sprayflaska 
för att försiktigt spruta vatten på grillkolen. 

	 När grillningen är avslutad får du inte använda stora mängder KALLT vatten för att släcka glöden. Det kan 
skada grillens lack/emalj. Använd gärna sand eller dusch med små mängder vatten över längre tid. 

	 Kontrollera att all glöd är släckt innan du tar bort resterna av grillkolen/briketterna/vedklabbarna. Detta kan 
ta upp till 24 timmar. Lägg alltid aska och rester av grillkol på en brandsäker plats. 
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VIKTIGT 

DENNA BÅLGRILL ÄR TILLVERKAD AV LACKERAT OCH EMALJERAT STÅL 
OCH KAN DÄRFÖR ROSTA I YTAN OCH SKARVAR. 

DETTA PÅVERKAR INTE BÅLGRILLENS EGENSKAPER 

FÖR ATT MINIMERA ROSTBILDNING BÖR DU SE TILL 

ATT: 

• - INTE ÖVERSKRIDA MÄNGDEN KOL/BRIKETTER/

VED SOM ANGES I DENNA ANVÄNDARHANDBOK. 

• - INTE ANVÄNDA TÄNDVÄTSKA ELLER ANDRA TYPER 

AV FLYTANDE BRÄNSLE FÖR TÄNDNING. 

• - TÄCKA BÅLGRILLEN MED ETT ÖVERDRAG ELLER 

STÄLLA GRILLEN I LÄ FÖR VÄDER OCH VIND NÄR 

DU INTE ANVÄNDER DEN. 

• - HÅLLA BÅLGRILLEN REN, OCH POLERA 

LACKERADE YTOR 1 – 2 GÅNGER PER ÅR (OFTARE I 

KUSTNÄRA OMRÅDEN). 
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Såhär startade det 
Under 2005 drog fyra unga talangfulla män till New York för att kockelera vid ett arrangemang i Central 
Park. Kockarna trivdes med att arbeta tillsammans, och gästerna uppskattade maten. En av gästerna var 
så entusiastisk att han bokade in de fyra kockarna på ytterligare ett arrangemang – i Los Angeles. Idén 

om ”The Flying Culinary Circus” hade skapats. 

Rulla snabbt framåt – kockarna har nu, fjorton år senare, rest till mer än 65 länder över hela världen. De 
har kockelerat i Cannes, Miami, Moskva, Saint Barth, Singapore, Cape Town, och listan bara fortsätter, 

kungliga och kändisar som Shakira, The Black Eyed Peas, Pharell Williams och Eva Longoria har 
uppskattat kockarnas kulinariska koncept. Men, som kockarna själva säger det, ”det rör sig inte om hur 

berömda gästerna är, det rör sig bara om att dela med sig av glädjen med att laga mat”. 

The Flying Culinary Circus
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Konsumentinformation 

Om du reklamerar produkten ska du bifoga köpbevis. 
Tillverkad i Kina för FCC Products 

Denna produkt täcks 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 att foton av skadan och produktens emballage bifogas 
reklamationen. 

Defekter som orsakas av felaktig användning, brisande underhåll eller ändring av 
produkten täcks inte av reklamationsrätten. 

Förstörda delar som inte beror på reklamation faktureras enligt gällande prislista. Frakt 
och expeditionsavgift tillkommer. 

Om du behöver delar eller vill reklamera ber vi att du kontakter din återförsäljare eller 
konsumentkontakt: 

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

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

  Support@fccbbq.com

FCCBBQ.NO
FCCBBQ.COM

FCCBBQ.SE

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra 

tekniska specifikationer. Du kan alltid hitta den senaste användarhandboken på www.fccbbq.no 


