
Midnight BBQ Light
USER MANUAL



Instructions

The Midnight BBQ Light uses 4 x LR44 / AG13 
batteries, included in the package.

• Unscrew the bottom cover and insert the included batteries and     
   align the battery with + and - mark.
• Close the battery cover
• Do not mix old and new batteries
• Remove batteries when storing product for extended periods of  
  time
• Avoid getting water in the battery compartment as moisture can 
  damage the electric circuits. 
• Apply it to a flat level metal surface, such as your side shelf of  
  your BBQ
• The light’s magnetic base will not stick to stainless steel. 
• Turn the light on and off by rotating the head.



Use & care

1. We recommend storing the Midnight BBQ Light indoors when 
not in use for longer periods of time.

2. The barbecue grill light can be cleaned by wiping with a damp 
towel. Do not fully immerse under water.

3. Please keep it out of rain or snow as much as possible. 

4. Remove batteries if the grill light is to be unused for two 
months or more, since batteries could leak and damage the light.

5. Do not incinerate, compact, or disassemble batteries.

6. Recycle old batteries whenever possible. 
If recycling is unavailable in your area, dispose of old batteries in 

accordance with local regulations



This product is covered by a warranty in accordance with consumer legislation. 

It has undergone strict quality controls and testing at the factory. If there are any 

parts missing or the product has been damaged, please contact your dealer or the 

consumer contact below for help. 

Faults due to misuse, lack of maintenance or modification of the product will 

invalidate the warranty. Damaged parts not due to a fault with the product will be 

invoiced according to our price list with and added carriage and 

administration fee. 

If new parts are needed or in the event of a warranty claim, please contact your 

dealer or consumer contact:

FCC PRODUCTS AS, KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER, NORWAY

  +47 924 78 600

 support@fccproducts.no

www.fccproducts.no

Information



Instrukser Norsk

Midnight BBQ Light bruker 4 x LR44 /AG13,
batterier er inkludert i pakken.

• Skru av dekselet og sett inn medfølgende batterier og juster  
  batteri med + og - merke.
• Lukk batteridekslet
• Ikke bland gamle og nye batterier
• Ta ut batteriene når lagring produkt for lengre perioder av tid
• Unngå å få vann i batterirommet, fuktighet kan skade de 
  elektriske kretser.
• Anvende den på en flat overflate av metall, for eksempel på 
  siden i hattehyllen av din grill.
• Lysets magnetiske base fester seg ikke på rustfritt stål.
• Slå på og av lys ved å vri på lysets ”hodet”



Vedlikehold

1. Vi anbefaler at du lagrer den Midnight BBQ Light
innendørs når den ikke er i bruk for lengre perioder av gangen.

2. Lysene kan lett rengjøres med en fuktig klut, men må ikke 
legges i vann.

3. Unngå å ha lysene ut i fuktig vær.
4. Ta ut batteriene hvis lysene blir ubrukt i to

måneder eller mer, siden batterier tappes og skader lysene.
5. Ikke brenn, eller demonter batteriene.

6. Resirkulere gamle batterier.
Hvis gjenvinning ikke er tilgjengelig i ditt område, kast gamle 

batterier i henhold til lokale bestemmelser.



Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbruker-

lovgivningen. 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 med tillegg for frakt og 

ekspedisjonsgebyr.

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

forbrukerkontakt.

FCC PRODUCTS AS, KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER

924 78 600

   support@fccproducts.no

www.fccproducts.no

Informasjon




