
! 

BRUKERMANUAL & VEDLIGEHOLD 

Share the fun of cooking!

 FCC-EG-201900 / RO906-C

ELECTRIC POWER

KUN TIL BRUG UDENDØRS! 
GENNEMLÆS DENNE MANUAL OG GØR 

DIG BEKENDT MED PRODUKTET, FØR 

GRILLEN TAGES I BRUG.

DAnsk
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1. Håndtag til låg

2. Grillåg

3. Aftagelig temperatur-Indstilling 

m/strømkabel

4. Temperaturindikatorlampe

5. Indgangsstik t. strømforsyning

6. Grillplade

7. Olieopsamlingsbakke

8. Grillholder

9. Grillholderhåndtag

10. Grillunderdel

11. Støtterør

12. Madvarebakke

13. Støtteben
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Beskrivelse



A

Press down the
Food tray

ELECTRIC POWER

Installationsvejledning

1. Anbring grillunderdelen(10) og 
    madvarebakken (12) med bunden i 
    vejret oven på hinanden. De fire 
    støtterør (11) stikkes igennem ind   
    igennem de fire huller og ind i 
    madvarebakken (12). Sørg for, at sty  
    restiften (A) glider i noten. 
    Positioneringsstiften i de fire støtterør  
    skal klikke fast i det tilsvarende hul i mad
    varebakken og grillunderdelen. Skru de 
    fire støtterør (11) ind, til de klikker fast.

2. Vend delene og pres madvarebakken (12) ned mod 
       støttebenenes vinkel. Kontrollérat grillunderdelen 
       (1) er horisontal.

3.  Sæt grillristholderen (8) med drypbakken (7) på 
        grillunderdelen (10).
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Installationsvejledning

BEMÆRK:  DU KAN TAGE EL-GRILLHOLDEREN (8) OG 

GRILLPLADEN (6) MED DIG OG BRUGE EL-GRILLEN INDEN-

DØRS, F.EKS. I KØKKENET.

ANBEFALING:  BRUG IKKE GRILLÅGET INDENDØRS.

HUSK: GRILLPLADEN (6) MÅ KUN BRUGES SAMMEN MED 

DEN TILHØRENDE GRILLHOLDER (8)!

BEMÆRK!
 GRILLPLADEN (6) MÅ KUN 

BRUGES SAMMEN MED DEN 
TILSVARENDE GRILLHOLDER (8)!

4.  Anbring grillpladen (6) i grillholderen (8) 
       Indsæt tilslutningsstikket (5) på grillpladen i 
       grillholderen på stikhullet. Sænk derefter grillpladen 
       ned på grillunderdelen. 
       Kontrollér, at den er kold og ikke er sluttet til el-nettet.

5. Brug de to M4x65 skruer (C) sammen med en 
      almindelig skive (B) til montering af håndtaget (1) på   
      grillåget (2) 
      Tilspænd skruerne i retning med uret. Skruen (C)           
      sættes i håndtaget (1).

6. Tilslut temperaturindstillingen og ledningen (3)
       til apparatets stik og til en stikkontakt i væggen.
      Ved indsætning eller udtagning af el-ledningen skal 
      grillholderen (8) ligge stabilt på enheden. 

1
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ELECTRIC POWER

ADVARSEL

Advarsel

 ● HVIS DEN ELEKTRISKE GRILL ANVENDES SOM 
BORDGRILL, MÅ DEN KUN BRUGES MED GRILLPLADEN OG 
GRILLHOLDEREN. 

 ● HOLD GRILLEN MINDST 30 CM FRA ALLE VÆGGE UNDER 
BRUGEN. SKRU IKKE PLASTFØDDERNE AF GRILLPLADEN. 
DETTE VIL MINDSKE DEN NØDVENDIGE AFSTAND MELLEM 
GRILLPLADEN OG GRILLHOLDEREN, HVILKET VIL FÅ 
PLASTDELENE TIL AT SMELTE. DETTE KAN MEDFØRE 
ALVORLIGE PERSONSKADER OG SKADER PÅ UDSTYRET.

 ● BEMÆRK: VÆR FORSIGTIG. PAS PÅ IKKE AT SNUBLE OVER 
EL-LEDNINGEN VED BRUG AF APPARATET. ANBRING 
E-LEDNINGEN SÅDAN, AT DEN IKKE ER I VEJEN. HUSK AT 
TAGE STIKKET UD EFTER BRUG.
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Udendørs brug

 

FØR BRUG 
Læs denne vejledning omhyggeligt. Den vil give dig vigtige råd om, hvordan du bruger og vedlige-
holder grillen på en sikker måde. Gem denne vejledning og lad den følge med, hvis grillen gives videre 
til andre brugere. Apparatet må kun bruges til det tilsigtede formål og i overensstemmelse med denne 
vejledning.

 ● Overhold lokale forskrifter.

 ● Bortskaf emballagematerialet korrekt

Før du bruger grillen første gang: 

 ● Fjern alle emballagematerialer og vask grillpladen (6), drypbakken (7) og grillåget (2) omhyggeligt 
af.

VIGTIGT: 
Tør alle de forskellige komponenter omhyggeligt. Dette gælder specielt temperaturindstillingen (3). 
Dyp aldrig ledningen med temperaturindstillingen i vand. Opvarm grillen til maksimum varme i cirka 
3-5 minutter med låget på plads og uden madvarer. Rester fra fremstillingen kan give en vis lugt og røg, 
når apparatet bruges første gang.

Før grillen tages i brug

Indendørs brug
Apparatet kan bruges indendørs som bordgrill.
Hold grillpladen (4) og grillholderen (5) i de 
varmeisolerede grillholderhåndtag (11) og løft dem 
af monteringsunderdelen (6). 
Bær bordgrillen indenfor for at bruge den indendørs. 
Pas på ikke at snuble over el-ledningen. 

ANBEFALING: Det anbefales at undlade
 at bruge grillåget (2) indendørs.
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ELECTRIC POWER
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Sikkerhedsforholdsregler
 ● Dette apparat er ikke beregnet til kommerciel brug – udelukkende til privat brug.
 ● Dette apparat kan bruges af børn fra 8 års-alderen og derover samt af personer med nedsat 

fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller mangel på erfaring og kendskab, dersom de 
overvåges og modtager vejledning i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der 
er involveret. 
• Rengøring og vedligeholdelse fra brugers side må ikke foretages af børn uden konstant 

overvågning. Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn på under 8 år. 
 ● Sæt kun apparatet til et stik, der svarer til de oplysninger, der står på typeskiltet og skal altid 

være sluttet til en jordet stikkontakt.
 ● Brug kun et apparat i hver kontakt og brug kun jordede ledninger, der er i sikker stand og med en 

jordleder på mindst 1,0 mm2 (kapacitet mindst 10 A).
 ● Vi anbefaler stærkt, at husholdningsapparater kun sluttes til strøm via en jordet stikkontakt 

(tavle med HPFI-relæ) med en udløsende strøm på højst 30 mA  Kontakt din elektriker, hvis du 
er usikker.

 ●  etledning, der følger med apparatet.
 ● Lysnetledningen skal jævnligt undersøges for tegn på skader, og hvis ledningen er beskadiget, må 

apparatet ikke bruges.
 ● Apparatet må ikke bruges (træk omgående stikket ud af kontakten i væggen), hvis:

• apparatet, kabinettet eller lysnetledningen er beskadiget.
• apparatet udviser tydelige tegn på skader.
• en fejl mistænkes efter, at apparatet er blevet tabt eller lignende.

 ● Sluk for strømmen og træk stikket ud af kontakten.
• i tilfælde af fejl under brugen.
• før rengøring, eller før apparatet flyttes fra et sted til et andet.
• efter brug.

 ● Kontroller jævnligt apparatet og lysnetledningen og ophør omgående med at bruge apparatet 
ved at trække stikke ud af kontakten i væggen, hvis der er nogen problemer med apparatet.

 ● Hvis lysnetledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceudbyderen eller 
tilsvarende kvalificeret personer for at undgå fare.

 ● Brug ikke apparatet i nærheden af vand, f.eks. i badekar, håndvaske eller andre vandbeholdere.  
 ● Udsæt det aldrig for regn, sne eller anden fugt.
 ● Anbring lysnetledningen og kablet sådan, at man ikke utilsigtet kan komme i kontakt med dem 

gribe fat i dem.
 ● Lad aldrig forlængerledning eller lysnetledning komme i kontakt med den varme grillplade.
 ● Lad ikke lysnetledningen ligge hen over skarpe kanter. Klem den ikke fast (f.eks. under døre 

el.lign.)
 ● Stil ikke grillen hen over kanten på et bord, og undgå kontakt med grillens varme overflader.
 ● Brug ikke apparatet uden drypbakken og uden, at den er ordentligt samlet med basis.
 ● Tildæk aldrig grillpladen med alufolie til bakker (dette kan beskadige slip-let belægningen).
 ● Kontrollér omhyggeligt, at apparatet er korrekt samlet før brug.
 ● Pas på fedt, olie eller fugt, der sprøjter under grilning.
 ● Efterlad ikke grillen uden opsyn, når den er tændt eller stadig er varm.

Sikkerhed



 ● Berør ikke apparatet (låg eller plade) under tilberedningen for at undgå risiko for forbrændinger.

 ● Kul eller tilsvarende brændstoffer må ikke bruges sammen med dette apparat.

 ● Produktet er beregnet til anvendelse i privat husholdning og lignende arbejdsområder, så som:

• Personalekøkken i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer,

• Gårdkøkkener, 

• Af gæster på hoteller, moteller og tilsvarende boligmiljøer.

• Bed- & breakfast-miljøer.

 ● Apparatet må kun anvendes som beskrevet i denne vejledning. Enhver anden anvendelse end 
anbefalet af producenten kan medføre brand, elektrisk stød eller personskader, som kan være 
alvorlig eller vedvarende invaliditet.

 ● Dette apparat må kun bruges til madlavning.

 ● Træk aldrig ledningen ud af stikket ved at trække i ledningen eller med våde hænder.

 ● Af sikkerhedshensyn må der ikke anvendes tilbehør, som ikke anbefales eller leveres af 
producenten.

 ● Sluk altid for apparatet, før tager stikket ud af kontakten i væggen.

 ● Lad grillen køle helt af, før tilbehør fjernes, eller apparatet rengøres.

 ● Lysnetledningen skal fjernes, før apparatet rengøres, og apparatstikket skal tørres omhyggeligt, 
før apparatet bruges igen. 

 ● Dyp aldrig ledningen eller termostatstikket i vand eller nogen anden væske.

 ● Dyp aldrig apparatet med varmeelementet i væske. Apparatet skal slukkes ved kontakten, når 
det ikke er i brug.

 ● Kun professionelt uddannet personale må reparere elektrisk udstyr.

 ● Reparationer udført at uuddannet personale kan betyde betragtelig risiko for brugeren.

 ● Garantien gælder ikke for eventuelle skader, som skyldes, at grillen er blevet anvendt til 
et forkert formål, på en forkert måde eller uprofessionelt. I sådanne tilfælde bortfalder 
garantien.
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Sikkerhed

BORTSKAFFELSE

 ● Deaktivér omgående dele, der ikke kan serviceres. Fjern stikket og skær lysnetledningen 
i stykker. Bring om muligt dele, der ikke kan bearbejdes til en genvindingsstation. Mange 
kommuner fjerner storskrald på bestilling. Følg de lokale bestemmelser.

 ● Se separat side vedrørende garantioplysninger.

 ● For service og reparationer under garantien henvises til det sted, du har købt grillen.

MODEL Spænding Effekt IP-kode

FCC-EG-201900 / 
RO906-C

230V, 
50/60Hz, 2000W IPX4
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 ● Tilslut apparatet til et stik i væggen.

 ● Indstil temperaturindstillingen (3) til påkrævet temperaturniveau (det tager i reglen ca. 3 
minutter at varme op). Opvarmningen går hurtigere, når grillåget er på plads.

 ● Temperaturindilkatorlampen (4) slukkes, så snart den påkrævede temperatur er nået.

 ● Læg den mad, der skal grilles, på grillpladen (6).

Tilberedningstider
 ● Følgende er de anbefalede tilberedningstider. Grilltiderne kan variere, afhængigt af forskellig 

vægt og tykkelse/størrelse på de madvarer, der skal grilles, og afhængigt af om du griller med 
eller uden låget påsat; vejrforhold kan også påvirke tilberedningstiderne.

1. Det vil tage cirka 3-5 minutter at varme op før grilning. Sæt temperaturkontrolgrebet (5) til MAX 
stilling. Temperaturindikatorlampen tændes, og varmeelementet begynder at varme op.

2. Nu kan madvarerne anbringes på grillpladen. Dybfrossen mad skal tøs helt op før grilning.

3. Du kan justere temperaturen med temperaturkontrolgrebet. Når den påkrævede temperatur er 
nået, slukkes temperaturindikatorlampen.

4. For at slukke for grillen, drejes temperaturgrebet til "MIN"-stilling, derefter trækkes stikket ud af 
stikkontakten.

5. Fare for forbrændinger! Hvis grillbasis af en eller anden grund skal flyttes, mens apparatet stadig 
er varmt, skal den altid bæres i de isolerede håndtag og flyttes langsomt.

6. Denne tabel viser nogle vejledende værdier for tilberedningstider for forskellige grillretter. 
Grilltiden kan variere efter personlig smag og kødets tykkelse.

Betjeningsvejledning

TEMPERATUR-
INDSTILLING

OMTRENTLIG 
TILBEREDNINGSTID (MIN.)

Steak/oksekød 5 15-25
Lam 5 15-25
Kyllingelår 5 15-20
Koteletter 5 20-25
Kyllingevinger 5 15-20
Mørbrad (svinekød) 4~5 10-15
Hel fisk 5 10-15
Kebab 3~4 10-20
 Forskellige pølser 3~4 10-15
Grøn peber 3~4 5-10
Løg 3~4 10-15
Champignon 3~4 5-10
Kartoffelskiver 3~4 10-15



RENGØRING

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

 ● Afbryd apparatet ved kontakten i væggen.

 ● Lad grillen køle helt ned.

 ● Tag temperaturindstillingen med lysnetledningen (3) ud af apparatets 
stik (5).

 ● Rengør grillpladen (6) og drypbakken (7) med varmt vand med 
opvaskemiddel og en fugtig klud.  

 ● Brug ikke ståluld, børste eller slibemidler for at undgå eventuelle skader 
på grillpladens belægning.

 ● Tør grillholderen (8) af med en fugtig klud. Fedtsprøjt kan fjernes med 
et mildt rengøringsmiddel.

BEMÆRK:

 ● Grillpladen har en slip-let belægning. Skrab ikke på denne belægning 
under tilberedningen eller rengøringen.

TIP:

 ●  Beskyt apparatet mod støv og snavs, hvis det ikke skal bruges i en 
længere   periode (tør det om hyggeligt og dæk det f.eks. med en 
plastsæk).

 ● •Opbevares det køligt og tørt.
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TIPS TIL GRILNING

 ● Dit kød smager mere lækkert, hvis du marinerer det i køleskabet natten over før tilberedningen 
(du kan lave din egen marinade af olie (for at tilføre fugt), eddike, frugtsaft eller vin (for at 
mørne) og en krydderiblanding for at tilføre smag.

 ● Brug altid tang til at vende grillmaden. Hvis du bruger en gaffel, tørrer maden u, og slip-let 
belægningen beskadiges. Pas på ikke at beskadige slip-let belægningen med tangen.

 ● Vend kun kød og fisk én gang under grilningen. Du behøver ikke at vende maden mere end én 
gang, og for mange vendinger tørrer maden ud,

 ● Grill aldrig kødet for længe. Selv svinekød bliver bedre, hvis det stadig er lidt rosa og saftigt, når 
det serveres.

 ● Hvis grillmad klæber fast på grillpladen, gnides pladen med et stykke køkkenrulle dyppet i olie af 
og til.

Tips



Ved reklamationer på produktet skal købsbevis (kvittering) og serienummer vedlægges. 
 

Denne vare er produceret i Kina for FCC Products  Co., Ltd. 

Dette produkt er dækket af en reklamationsret i henhold  til forbrugerloven. 
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 ’forbrukerkontakt’ for videre hjælp.

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

Ødelagte dele, som ikke skyldes fejl på produktet,  faktureres efter gældene prisliste 
+ fragt og  ekspeditionsgeby

Ved behov for reservedele eller ved reklamation, kontakt  forhandleren eller 
forbrugerkontakt:

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3,  2007 KJELLER, NORWAY

  +47 924 78 600
  support@fccproducts.no  

www.fccproducts.no

Vi søger altid måder, hvorpå vi kan forbedre vores produkter. Derfor forbeholder vi os ret til at ændre tekniske 
specifikationer til enhver tid. Du finder altid den seneste vejledning på www.fccproducts.no.. 

ELECTRIC POWER

Forbrugerkontakt


