
#monolithbbq

QUICK 
START  
GUIDE

QUICK 
START  
GUIDE

QUICK 
START  
GUIDE

QUICK 
START  
GUIDE

QUICK 
START  
GUIDE

QUICK 
START  
GUIDE

QUICK 
START  
GUIDE

QUICK 
START  
GUIDE

QUICK 
START  
GUIDE
WELKOM BIJ 
DE MONOLITH 
FAMILIE!



LET OP!
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de juiste montage van de 
barbecue en het veilig gebruik. Voordat u de barbecue in elkaar zet en in gebruik 
neemt, is het belangrijk om alle instructies en waarschuwingen te lezen en 
deze op te volgen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
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BEDANKT 
VOOR 
JE BESLISSING.
Wij feliciteren je met je nieuwe Monolith keramische bar-
becue. We hebben de belangrijkste informatie over je 
barbecue in deze gebruikershandleiding verzameld en 
wensen je veel plezier met je nieuwe apparaat. Meer infor-
matie vind je op onze website www.monolith-grill.eu/nl

DE MONOLITH IS VRIJHEID.
Een keramische barbecue die alles belooft: grillen, roken, 
bakken, koken. Geniet ervan te kunnen kiezen. Geniet er-
van je gasten te verbazen. Geniet ervan je smaakpapillen 
te verwennen.

DE MONOLITH IS DESIGN. 
Hij combineert op vakkundige wijze esthetiek en func-
tionaliteit. Een tuinobject dat de ogen en het gehemelte 
even gelukkig maakt.

DE MONOLITH IS TRADITIE.
Keramische ovens worden al meer dan 3000 jaar gebruikt 
om te koken, grillen en roken. Vanuit de Mushikamado, die 
al eeuwen bekend is in Japan, ontwikkelde zich in de jaren 
70 de keramische barbecue, waarna deze zijn triomftocht 
over de wereld begon.



De Monolith is veilig en zorgvuldig verpakt om 
ervoor te zorgen dat deze veilig bij je aankomt.

1. Knip eerst de plastic banden door en open 
     vervolgens het kartonnen deksel.

2. Alleen voor modellen met onderstel: verwijder 
    de poten die met karton naast de keramische
    behuizing bevestigd zijn, evenals het karton.

3. Haal de ingezette zijwanden uit de verpakking.

4. Verwijder ook de dozen met accessoires naast 
     de base. Open de barbecue en verwijder alle
     meegeleverde componenten en accessoires.

5. Alleen voor modellen met onderstel: til de 
    base uit het onderstel. We raden aan om de 
    barbecue daarbij aan de beugels voor de 
    zijtafels vast te houden.

6. Recycle het verpakkingsmateriaal. 
     Het zijn waardevolle grondstoffen.

Let op: Draag bij het uitpakken van de componenten hand-
schoenen, dit om letsel te voorkomen. Ga voorzichtig om met de 
componenten vanwege het risico op breuk. Vanwege het hoge 
gewicht raden we aan om de base van de barbecue met twee 
personen op te tillen.

UITPAKKEN DE DRIE 
KOOKMETHODEN

2 3
1. DIREKT GAREN
Doe het als de pro‘s en barbecue direct boven 
de gloeiende kolen - hetzij op het bijbehorende 
roestvrijstalen rooster dan wel op het gietijzeren 
rooster. Welke opbouw je ook kiest: de hitte van 
de sintels geeft je vlees de optimale smaak.

3.  BAKKEN 
Op de optionele pizzasteen bak je flinterdunne, knappe-
rige pizza‘s direct boven het vuur, net zoals in een Itali-
aanse pizzaoven. De gewenste temperatuur is instelbaar 
tot 400 ° C. Tarte flambée, focaccia, brood en zelfs cakes 
lukken perfect.

2.  INDIREKT GAREN 
Dit is waar de Monolith zijn ware grootte laat zien. 
Zodra de deflectorsteen in de vuurring wordt gehangen 
en direct boven de hete kolen wordt geplaatst, gaat de 
warmte gecontroleerd naar de buitenzijde. Dankzij de 
indirecte hitte wordt het voedsel bijzonder behoedzaam 
gegaard. Vlees, vis of gevogelte - alles wordt precies to 
the point bereid.
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LEVERINGSOMVANG

PELLET/ROOK-
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HOUTHOUDER
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2 BAMBOE 
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HANDGREEP

DEFLECTORSTEEN 
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DEFLECTORSTEEN MET 
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METALEN 
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FIREBOX
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VUURRING

SMART  
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VENTILATIEKAP 
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ROOSTER
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KOLENMAND 
MET SCHEIDER

FIREBOX

JUNIORICON BASICLECHEFCLASSIC

RVS ONDERSTEL 
(ICON)

ASSCHEP

Ontdek nu het gehele assortiment 
accessoires en de verschillende 
gebruiksmogelijkheden: 
ga naar onze website

www.monolith-grill.eu 
www.monolith-icon.com 
of ons Youtube kanaal
Monolith Grill:

NOG MEER 
ACCESSOIRES?

*bij uitvoering zonder onderstel

ONDERSTEL (JNR.)

*alleen bij uitvoering met onderstel

ONDERSTEL

*alleen bij uitvoering met onderstel

VENTILATIEKAP 
VOOR LUCHT-
REGELING (BASIC)



Grillen, roken, bakken, koken, garen. Jouw nieuwe Monolith combineert met zijn 
verschillende opbouwmogelijkheden dit allemaal in één barbecue.SETUP

SCAN
MIJ!
Op ons YouTube-
kanaal vind je tutori-
als over de opbouw 
van de Monolith.

MONTAGE MET ONDERSTEL
A. Om het onderstel te monteren, plaats je het basisframe 
zonder poten ondersteboven op een ondergrond. Plaats de 
roestvrijstalen afdekkapjes over de draadstangen. Schuif de 
poten door de geleidebuis en schroef ze op het uiteinde van 
het frame. Om krassen te voorkomen, raden we aan om een 
vel papier tussen de geleidebuis en de poten te leggen.

Let op: Om een gemakkelijk gebruik van de remmen te garande-
ren, dienen de poten met de rembare zwenkwielen aan de voorzij-
de naast elkaar worden gemonteerd.

B. Draai het frame om en zet de wielen op de rem.

Let op: Zorg ervoor dat de barbecue op een vlakke ondergrond 
staat en dat de ondergrond het zware gewicht kan dragen. De 
barbecue mag nooit in de onmiddellijke nabijheid van brandbare 
materialen worden geplaatst. De barbecue mag niet worden ge-
bruikt in afgesloten ruimtes.

C. Plaats de keramische base zodanig in het frame dat de toe-
voerluchtregelaar en de opening voor het verwijderen van de 
as gecentreerd zijn tussen de poten met de zwenkwielen.

Let op: In verband met het hoge gewicht raden wij aan om de 
barbecue met 2 personen op te tillen. Draag daarbij stevige hand-
schoenen om verwondingen te voorkomen.

D. Draai de twee dopmoeren aan de voorzijde van de boven-
ste klemring los en plaats de handgreep op de bouten. Draai 
de dopmoeren weer op de bouten en draai ze vast met een 
sleutel.

E. Plaats de ventilatiekap op de deksel.

F. Plaats het metalen frame van de firebox zodanig in de bar-
becue, dat de opening voor het verwijderen van de as zich 
precies voor de opening van de luchttoevoerregeling bevindt. 
Plaats vervolgens een voor een de afzonderlijke keramische 
elementen van de firebox, dit zijn 5 keramische elementen bij 
de Monolith Classic & LeChef. Bij de Junior plaats je de uit één 
geheel bestaande firebox.

G. Plaats de vuurring zodanig op de firebox, dat de opening 
voor het toevoeren van de pellets/houtsnippers zich precies 
voor de opening / toevoerklepje van de base bevindt.

H. Plaats het gietijzeren houtskoolrooster in de firebox en 
plaats de kolenmand dan zodanig in de firebox, dat de ope-
ning in de mand zich precies voor de opening / klepje voor 
het vullen van de pellets/houtsnippers en de opening in de 
vuurring bevindt.

I. Plaats het metalen frame van het roostersysteem op de vuur-
ring. Hang de steunring in de daarvoor bestemde oogjes. Nu 
kunnen alle elementen van het barbecue systeem worden 
gebruikt: de deflectorstenen, vetopvangbakken en barbecue-
roosters.

K. Haak de zijtafels in de betreffende bevestigingshouders aan 
de barbecue. Pas indien nodig de afstand tussen de houders 
aan op de zijtafels door deze iets te buigen.

Let op: Controleer voor en na het eerste gebruik of alle bouten en 
moeren aan de barbecue en het frame stevig zijn aangedraaid. 
De moeren van de klembanden rondom de base moeten regel-
matig worden aangedraaid, omdat de vilten afdichtingen eronder 
tijdens gebruik kunnen samentrekken. 

Deflectorsteen (gedeeld) met 
afstandhouder voor indirect garen

Kolenmand met scheider

Opbouw voor pizza of brood (optionele accessoire)Deflectorsteen (beide helften) met 
afstandhouder voor indirect garen

Deflectorsteen (gedeeld), gedeelde lekbak, twee 
halve rvs roosters, ring voor hoogteverstelling



PIZZA EN DEFLECTORSTEEN 
REINIGEN

De pizzasteen en de deflectorsteen zijn 
gemaakt van keramiek met open poriën, 
zodat vloeistoffen en vetten in het materiaal 
kunnen binnendringen of inbranden en 
permanente zwarte vlekken op het oppervlak 
kunnen vormen. Deze vlekken zijn ongevaar-
lijk en zijn geen defect. Grove vervuiling kan 
worden verwijderd met behulp van een bar-
becueborstel of een keramische kookplaat-
schraper / spatel. De deflectorsteen kan in 
huishoud aluminiumfolie worden gewikkeld 
om hem te beschermen tegen druipend vet.

DE AS VERWIJDEREN

Nadat de barbecue is afgekoeld kan de losse 
as in de houtskoolmand eenvoudig worden 
afgeschud zodat deze in de askamer van de 
firebox valt, verwijder eventueel vooraf het

gietijzeren rooster. Verwijder nu de as met de 
asschop door de asafvoeropening. Het is aan 
te bevelen om zo nu en dan alle onderdelen 
uit de base te verwijderen en de barbecue 
met een handstoffer of asstofzuiger te ontdo-
en van as.

REINIGING DOOR 
PYROLYSE

Als de barbecue lange tijd niet wordt gebruikt, 
kunnen hoge luchtvochtigheid, vocht dat van 
buiten doordringt en voedselresten die niet 
binnenin zijn verwijderd, schimmel veroorza-
ken op het keramiek en op de barbecueroos-
ters. Deze schimmel is onschadelijk. Het kan 
handmatig worden verwijderd met een spatel 
of een borstel. Verwarm de barbecue zodat 
het vocht uit de keramiek kan verdampen. 
Verhoog langzaam de temperatuur en ver-
brand alle resten. Eventuele schimmelsporen 
worden vernietigd door de hitte.

REINIGING EN GEBRUIK

De barbecue hoeft niet ingebrand te worden 
en is na opbouw direct te gebruiken. De bar-
becue heeft geen verdere behandeling nodig, 
zoals b.v. het aanbrengen van olie om in te 
branden. Het gietijzeren houtskoolrooster is 
in de fabriek voorzien van een beschermende 
lak, die het gietijzer tijdens opslag beschermt 
tegen corrosie. Deze vernis verbrandt de eerste 
keer dat je hem gebruikt. Wacht tot de geur 
die ontstaat wanneer de beschermende lak 
verbrand, is verdwenen voordat je voedsel op 
de barbecue legt.

REINIGING 

Maak de buitenkant van de barbecue, het 
frame en de bamboe zijtafels alleen schoon 
met water en een mild schoonmaakmiddel.
Maak de binnenkant nooit schoon met water 
of andere vloeistoffen. Het barbecue gedeelte 
kan na gebruik op hoog vuur worden gereinigd. 
Open hiervoor de luchttoe- en afvoeropening-

en volledig. Voordat je dit doet, moet je ervoor 
zorgen dat er nog voldoende houtskool in de 
barbecue aanwezig is (voeg eventueel wat 
houtskool toe). Hoge temperaturen worden 
zeer snel bereikt waarbij alle organische resten 
verbranden tot fijne as (pyrolyse). We raden 
aan om de barbecue daartoe 10 minuten op 
400 ° C te verwarmen.

Let op: Laat de barbecue niet boven de 400 ° C 
opwarmen, anders kan de vilten afdichting tussen 
de base en de deksel beschadigd raken, dit in het 
bijzonder bij de Monolith Basic. Laat de barbecue 
nooit onbeheerd achter tijdens de pyrolyse.

Verwijder voor de pyrolyse beslist het 
Monolith Smart-Grid-System.

Borstel aan het einde de barbecueroosters 
schoon met een barbecueborstel. Verwijder de 
verbrande resten in de deksel en op de overige 
componenten van de binnenkant met een 
handstoffer of een borstel. Reinig het gietijze-

ren houtskoolrooster en de houtskoolmand 
met een borstel, wrijf het gietijzeren houtskool-
rooster af en toe in met een dun laagje olie om 
roestvorming te voorkomen.

Let op: Geleidelijk aan kleurt het lichte keramiek 
in de binnenruimte donker. Dit is geen fout, maar 
een effect dat wordt veroorzaakt door verbran-
ding, rook en vet.

REINIGING VAN DE 
BARBECUEROOSTERS

Om grove vervuiling en ingebrand vet te 
verwijderen, borstel je de barbecueroosters in 
hete toestand af met een barbecueborstel. De 
barbecueroosters zijn gemaakt van roestvast 
staal en kunnen ook in de vaatwasser gereinigd 
worden. Gebruik alleen geschikte reinigings-
middelen. Door de hoge hitte die de barbecue 
kan bereiken, kunnen de roosters permanent 
verkleuren (aanslag).

LET OP!
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en in zijn geheel door, dit om een 
verkeerde bediening en het vervallen van de garantie te voorkomen.

Scan de code om de volledige 
handleiding te downloaden. 

We wensen je veel plezier bij het
 barbecueën en altijd volop vuur!

www.monolith-grill.eu/downloads/
www.monolith-grill.eu

NOG 
VRAGEN?
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