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ADVARSLER

AV HENSYN TIL DIN SIKKERHET:

• FEILAKTIG MONTERING, JUSTERING, ENDRING, SERVICE 
ELLER VEDLIKEHOLD KAN FØRE TIL PERSONSKADE ELLER 
SKADE PÅ EIENDOM.

• LES MONTERINGSANVISNING, BRUKS OG VEDLIKEHOLDS-
INSTRUKSJONER NØYE FØR MONTERING, BRUK ELLER 
SERVICE AV UTSTYRET.

• FØLGES IKKE VEDLAGTE INSTRUKSJONER RISIKERER MAN 
ALVORLIGE SKADER PÅ FAST EIENDOM, PERSONSKADE 
ELLER DØDSFALL.

• KUN FOR UTENDØRS BRUK (MÅ IKKE BRUKES UNDER 
OVERBYGG ELLER I LUKKEDE ROM).

Les nøye gjennom
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DELELISTE

1. Følg alltid anvisningene i denne manualen. Unnlatelse av å følge drifts- og sikkerhetsinstruksene kan føre 
til brann eller eksplosjon som kan forårsake skade på eiendom, personskade eller død.

2. Sidekick Smoker kan KUN brukes på gassgrill med sidebrenner.

3. Sidekick Smoker er IKKE ment å brukes sammen med andre varmekilder.

4. Må IKKE brukes innendørs.

5. Pass på at gassgrill har en CE-godkjent sidebrenner, og at gassgrillen kan klare vekten til Sidekick Smoker 
med innhold. Sidekick Smoker veier 8,6 kg og er designet for å holde opptil 2,7 kg mat. (Total maksimal 
vekt er 11,3 kg).

6. Sidekick Smoker har magnetiske ben. Det anbefales imidlertid at låsebolten brukes for å sikre at Sidekick 
Smoker er ordentlig festet til sidebrenneren på gassgrillen.

7. Ikke oppbevar ting av interesse for barn i nærheten av Sidekick Smoker, da den blir veldig varm under 
drift og etterpå inntil Sidekick Smoker er tilstrekkelig avkjølt

8. Bruk aldri Sidekick Smoker til lagringsformål.
9. La Sidekick Smoker og alle deler av den kjøle seg helt før håndtering.

10. Bruk alltid tørre grytekluter eller beskyttelseshansker når du bruker Sidekick Smoker. En fuktig klut kan 
forårsake brannskader fra varme eller damp.

11. Vær forsiktig når du åpner døren, la varmluft, damp og røyk unnslippe før du tar ut eller setter inn mat.
12. Vær forsiktig når du strekker deg inn i eller rundt Sidekick Smoker, da det blir veldig varmt under normal 

drift

13. La ikke asken fra flisene være uten tilsyn. Sørg for at asken er helt slukket før du flytter eller håndterer 
Sidekick Smoker.

14. For å slukke asken, legg asken i en stålbøtte full av vann. Fortsett å fylle med vann til bøtta er full. La 
asken trekke til seg vann i 3 timer for å være sikker på at all asken er slukket.

15. Oppbevar alltid Sidekick Smoker på et trygt sted borte fra kjæledyr eller barn.

16. Plassér aldri brennbare materialer inni Sidekick Smoker som f.eks. papir, plast, gummi etc.

17. Mal aldri innsiden av Sidekick Smoker. Hvis en rustflekk vises, må du bare polere den  lett og tørke etter 
med varmt såpevann.

18. Plasser alltid hyllene i ønsket høyde i Sidekick Smoker før varmen settes på.

19. Bruk ikke løstsittende eller hengende klær da disse kan ta fyr under bruk

20. Hvis gjenstander i Sidekick Smoker tar fyr, hold døren lukket, skru av gassventilen og koble gassen fra 
grillen.

21. Rengjør og fjern alt fett etter bruk.

22. Ikke spray rensemidler på innsiden av Sidekick Smoker.

23. Ikke bruk etsende kjemikalier eller damp i Sidekick Smoker.

24. Bruk aldri Sidekick Smoker for annet enn det den er beregnet for.

25. Sidekick Smoker er ikke beregnet for kommersiell drift.

26. La aldri Sidekick Smoker være uten tilsyn og hold alltid barn eller kjæledyr unna ved bruk.

27. Må ikke brukes når det regner, hagler eller snør.

28. Vær forsiktig når du bruker Sidekick Smoker ved mye vind. Vind kan slukke flammene fra sidebrenneren 
og forårsake en farlig og usikker driftstilstand.

29. Skulle flammen på sidebrenneren av en eller annen grunn slukke, må du alltid sette gasstilførsel til OFF-
posisjon, åpne Sidekick Smoker-døren og la den avkjøle seg og ventilere i 5 minutter før du prøver å 
tenne sidebrenneren igjen.

Les nøye gjennom
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DEL BESKRIVELSE ANTALL

1 Skap 1

2 Dør 1

3 Skinner for rist 8

4 Ventil 3

5 Rister 2

6 Vannbrett 1

7 Lokk til treflisbrett 1

8 Treflisbrett 1

9 Håndtak 1

10 Varmeskjold 1

11 Magnetiske ben 4

12 Sikringssbolt 1

13 Termometer 1

14 Logo 1

15 Dørhåndtak 1

16 Dørlås 1

DEL TEGNING BESKRIVELSE ANT. DEL TEGNING BESKRIVELSE ANT.

A
Stjerneskrue 

M4x10
27 F Liten mutter 27

B
Liten skive

M4
4 G Medium mutter 1

C
Medium skive 

M4
1 H Stor mutter 10

D
Stor skive

 M4
10 I Dørfjær 1

E Låsering til logo 2

DELEOVERSIKTDeleliste
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MONTERING

Stjerneskrutrekker og fast eller skiftnøkkel

NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING (følger ikke med)

Sprengskisse
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MONTERING

2

Montering

Bestem om døren 
skal være høyre- eller 
venstrehengt.
Sidekick Smoker leveres med 
dørhengslene påmontert på venstre 
side. Foretrekker du at åpningen er 
på venstre side, løsnes de 2 skruene 
i hver av hengslene i sideveggen til 
Sidekick Smoker (1). Døren er utformet 
for å kunne brukes begge veier. 
Endesnu døren og fest hengslene til 
høyre side av hoveddelen (1) (Se fig. 1).

Montering av termometer og 
logo.
1. Monter termometeret (13) i det øverste settet 
av hull i døren. (Se figur 2). 
Stram til med mutteren som følger med 
termometeret.

2. Monter logo (14) i nederste sett med hull i 
døren. Fest med logoklipsene (E) (Se fig. 2).

Montering av dørhåndtak
Sett dørhåndtaket (15) inn i døren (2) (Se Fig 3 eller 4). Skyv dørfjæren (I) på dørhåndtaket slik at den hviler mot dørbeslaget. 
Sett dørlåsen (16) på dørhåndtaket til den klikker på plass som vist på fig. 3. Legg til en skive (C) før du strammer med mutter 
(G). Kontroller at dørlåsen er i posisjon for å låse døren når dørhåndtaket står i “hvileposisjon” (se fig. 3 eller 4).

1

3
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MONTERING

5

Varmeskjold

Fest varmeskjoldet (10) til bunnen av Sidekick Smoker med skrue 
(A), liten skive (B) og liten mutter (F) (se figur 5). Ikke stram skruene 
for hardt i varmeskjoldet, da du kan skade porselensoverflaten.

4

Ventiler
Benytt skrue (A), liten skive (B) og liten mutter (F) for å feste 
ventilene (4) til venstre, høyre og øverst på skapet (se fig 6).

6 Justerbare ben
1. Ta et magnetisk ben (11) og skru på en stor mutter (H) og en 
en stor skive (D) med 50 mm avstand fra magnefoten. Sett 
det magnetiske benet (11) i den “L” formede spalten i bunnen 
av Sidekick Smoker (se Fig. 7).

2. Legg en stor skive (D) på magnetisk ben på innsiden av 
Sidekick Smoker (se Fig. 7). Festes ved å skru fast stor mutter 
(H) til bunnen av skapet. 

3. Gjenta for de tre andre benene og juster føttene i samme 
høyde – ca. 50 mm.

4. Det er sannsynlig at de justerbare bena må senkes eller 
heves og flyttes langs “L” -sporet til Sidekick Smoker for å 
tilpasses på sidebrenneren.

Montering
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MONTERINGMontering

7 Velg plassering for sikringsbolten  
1. Sett Sidekick Smoker på sidebrenneren. Plasser 
magnetbenene (11) på sidebrenneren slik at Sidekick 
Smoker står vannrett. Du må kanskje ha et lite vater for å 
få det nøyaktig (se figur 8). Hvis Sidekick Smoker ikke er i 
vater, flytt de magnetiske bena  langs “L” -sporet og/eller 
juster høyden på beina til Sidekick Smoker er i vater.

2. Sikringsbolten brukes til å sikre Sidekick Smoker 
til sidehyllen på gassgrillen. Den erstatter en av de 
magnetiske beina. Enkelte sidehyller har mulighet for å 
feste sikringsbolten. Hvis det ikke er slik mulighet tilgang, 
velg et sted for plassering (helst bak på grillen).

Fjern Sidekick Smoker og bor
et hull på 8 mm (5/16 “) diameter.
(Se Fig. 9)

Feste av  Sidekick Smoker 
med sikringsbolt 
1. Skru en stor mutter (H) og en stor skive (D) på 
sikringsbolten (12) (Se fig. 10 a).

2. Før sikringsbolten (12) gjennom hullet i 
sidebrenneren. Skru på en stor mutter (H) og en 
stor skive (D). Stram til for hånd 
(se fig. 10 b.).

3. Sett Sidekick Smoker på plass på sidebrenneren 
ved å føre sikringsbolten gjennom det “L” formede 
sporet.
Sett på en stor skive  (D) og en stor mutter (H) og 
stram til for hånd (se figur 11.). Juster mutteren på 
begge ender av sikringsbolten til Sidekick Smoker 
er i vater og sikker.

8

OBS! 
DET MÅ IKKE 

BORES HULL NÆR 
FESTEBRAKETTER, 

GASSVENTILER 
ELLER SLANGER.
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MONTERING

9

10

11

Treflisbrett og lokk
1. Skyv treflisbrettet (8) på de nederste skinnene (3). (Se figur 12). Lokk 
til treflisbrettet (7) festes på toppen av treflisbrettet ved hjelp av 
posisjonsindikatorene.
2. Treflisbrettet og lokk kan flyttes med håndtak (9).

Vannbrett
1. Skyv inn vannbrettet (6) på de nest nederste skinnene (3). 
(Se fig. 13)
2. Vannbrettet kan tas ut med håndtaket (9).

OBS!
LA ALLTID SIDEKICK SMOKER KJØLE 
SEG HELT NED FØR FLYTTING ELLER 

HÅNDTERING.

OBS!
VIS FORSIKTIGHET NÅR MAN STREKKER 
SEG INN I OG RUNDT SIDEKICK SMOKER 

DA DEN BLIR MEGET VARM UNDER 
NORMAL DRIFT.

LA ALDRI ASKE FRA TREFLIS  VÆRE UTEN 
OPPSYN. PASS PÅ  AT ASKEN ER HELT 

SLUKKET FØR SIDEKICK SMOKER FLYTTES 
ELLER HÅNDTERES.

Rister

1. Skyv inn ristene (5) på de to øverste skinnene (3). 
(Se fig. 14).

Montering
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KLARGJØRING FØR BRUKMontering

Justerbare skinner

1. Vær oppmerksom på at Sidekick 
Smoker har en ekstra posisjon for 
skinner i skapets øvre del for å 
imøtekomme mange matlagingsmetoder. 
Fjern bare de 4 boltene fra den øvre 
delen (se Fig 15).

2. Løsne et par av de to øvre 
skinnesettene (se fig. 16) og fest skinne 
i den øvre posisjonen. Stram skruene.  
Fyll de gjenværende 4 åpne hullene 
med skruene/mutrene som ble fjernet i 
trinnet ovenfor. Se trinn 11 for plassering 
av rister.
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VEDLIKEHOLD

FØR BRUK: 
«Innbrenning» av Sidekick Smoker bør gjøres før første gangs bruk. Påfør et tynt lag med matolje på innsiden og på 
ristene – det spiller ingen rolle hva slags matolje som brukes. Slå på til middels varme og åpne ventilene slik at de er 2/3 
åpne. La dette stå på i 1 time. Det skal ikke være nødvendig å gjøre dette mer enn én gang.

For å beskytte Sidekick Smoker mot rust bør skapet dekkes til når det ikke er i bruk. Pass på at Sidekick Smoker er helt 
avkjølt før det dekkes til.

RENGJØRING
Vent med å rengjøre ristene til de er helt avkjølt og trygge å berøre. Tørk med papirhåndklær for å fjerne overflødig 
fett. For ytterligere rengjøring kan de plasseres i varmt såpevann og vaskes forsiktig.  Må ikke plasseres i oppvaskmaskin 
eller stekeovn! 

Når brettene nederst er helt avkjølt kan de tas ut og tømmes for aske og vann. Sørg alltid for at asken er ordentlig 
slukket!

1. Forsikre deg om at sidebrenneren er i god stand (se bruksanvisningen for gassgrillen) og at den 
automatiske tenningen fungerer som den skal.

2. I noen tilfeller skal kokeristen som er plassert over din sidebrenner, fjernes for å sikre riktig passform. 
Sidebrennerlokket må fjernes for å få nødvendig klaring (se bruksanvisningen for gassgrillen).

3. Senteret av Sidekick Smoker må plasseres direkte over midten av sidebrenneren. Mål fra midten 
av sidebrenneren, og sørg for at du har 13 cm klaring til kanten bak og 13 cm klaring til kanten foran 
sidebrenneren.

4. Mål nå fra midten av sidebrenneren og sørg for at du har 16 cm klaring fra høyre og venstre side.

5. Plasser Sidekick Smoker over sidebrenneren på gassgrillen. Mål avstanden fra toppen av sidebrenneren 
til bunnen av Sidekick Smoker. Sørg for at det er minst 5 cm fra toppen av sidebrenneren til bunnen av 
Sidekick Smoker.

6. Sørg for at Sidekick Smoker er i vater og at alle 4 magnetiske ben har kontakt med ståldelen av 
sidehyllen. Fjern Sidekick Smoker fra sidebrenneren og legg den på ryggen på en jevn overflate som 
ikke riper. Stram de justerbare benene med en skiftenøkkel eller tang. Sett Sidekick Smoker på plass 
igjen over sidebrenneren, og kontroller igjen at den er i vater og at det er minst 5 cm mellom bunnen av 
Sidekick Smoker og toppen av sidebrenneren. Sett inn ristene, vannbrettet og treflisbrettet i Sidekick 
Smoker.

7. Åpne døren på Sidekick Smoker før sidebrenneren tennes. Når sidebrenneren er tent kan døren lukkes 
og settes i låseposisjon.

8. La Sidekick Smoker få varme opp i ca. 15 minutter. Dette gjøres for å brenne vekk smuss eller fett som 
kan ha samlet seg under produksjon. Når oppvarmingstiden er over, skrus sidebrenneren av og Sidekick 
Smoker kjøles helt ned igjen.

Du er nå klar til å ta i bruk Sidekick Smoker!

Kontroller at Sidekick Smoker ikke inneholder brennbart materiale. 
Pass på at Sidekick Smoker ikke står i nærheten av åpne vinduer eller dører for å hindre at 
røyk kommer inn i huset.
Plasser gassgrillen slik at Sidekick Smoker er skjermet for vind.

Les alle advarsler og bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner
nøye før du bruker Sidekick Smoker!

Klargjøring før bruk
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TIPS I BRUK

Tilberedningstid
Når du lager kjøtt eller fisk må du kontrollere deres indre temperatur via et mattermometer. Termometeret skal plasseres i den 
tykkeste delen av råvaren, bort fra bein, fett og brusk. Pass på å bruke en gryteklut eller grillvott når du berører termometeret fordi 
det kan bli varmt. Ikke glem å rengjøre termometeret i varmt såpevann etter bruk.

Temperaturer:

BEEF VEAL LAMB PORK CHICKEN TURKEY WILD
GAME ROASTS COD SALAMON HALIBUT

Rare 53 53 53 – – – 53 – – – –

Medium Rare 55 55 55 – – – 55 – – – –

Medium 59 59 59 63 67 67 59 65 50 50 50

Medium Well 63 63 63 67 72 72 63 69 55 55 55

Well Done 66 66 66 70 75 75 66 75 58 58 58

Sidekick Smoker lar deg lage mat på 5 forskjellige måter!

Røyking: 
Sidekick smoker kan med enkle grep gi råvarene dine en skikkelig god røyksmak. På noen få 
minutter kan du forvandle en ellers litt kjedelig kotelett, steik eller laksefilet til et fantastisk måltid. 
Under varmrøyking utsettes råvarene for både røyk og varme ved å bruke en kombinasjon av god 
røykeflis og vann. Å røyke maten er en god måte å tilføre spennende smak på, samtidig som man 
konservere råvarene og gjør grillmaten enda litt mer spennende.

Steking:
Forvandle din sidebrenner til en utendørs stekeovn. Sidekick Smokers presise temperaturkontroll 
gir deg akkurat samme mulighetene som du har i en stekeovn og fungerer perfekt som en «slow 
cooker». 

Baking:
Sidekick Smokers temperaturkontroll gir deg det perfekte matlagingsmiljøet, enten du vil bake en 
«New York cheese cake» eller lager «Corn bread muffins». 

Damptilberedning:
Sidekick Smoker gir fantastiske toppvarmetemperaturer for å levere en intens dampeffekt når du 
skal hurtigdampe grønnsaker eller sjømat. Det er også helt perfekt dersom om du vil pre-dampe 
spareribs før du griller de på lav tempratur.

Oppvarming:
Den beste løsningen for matlaging til mange mennesker! Sidekick Smoker holder alt varmt og 
fungerer ypperlig som et varmeskap når du har grillfest til mange mennesker. Enten det er å holde 
ribs, steken eller pølsene varme, eller om det rett og slett er for å varme tallerknene før servering.

Tips og temperaturer
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Forbrukerinformasjon

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. 
Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk.

Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt 
med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet,  
medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon,  
faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon,  
ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

FCC PRODUCTS AS 
KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

       

Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis vedelgges.

Varen er produsert i Kina for FCC Products Co., Ltd. 
 

  +47 924 78 600
  support@fccproducts.no  

www.fccproducts.no

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske 
spesifikasjoner når som helst. Du vil alltid finne den nyeste manualen på www.fccproducts.no. 


