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KEEP DRY                        DO NOT DROP



Gebruiksaanwijzing




Kibo is de piek van de Kilimanjaro in Tanzania, Afrika. Als kind woonde ik op de 
hellingen van deze prachtige berg. Het is een slapende vulkaan, en de plek waar ik 
mijn eerste vuurtje heb leren maken. 

Ik hoop dat je vele mooie avonturen beleefd tijdens het buiten koken met KIBO Grill. 
Als je ‘m goed behandelt gaat hij een leven lang mee.





Hugo Timmermans - ontwerper © 2021


Deze gebruiksaanwijzing kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Ga voor de laatste versie naar: 
www.kibogrill.com/usermanual 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Algemene informatie


Naam:	 	 	 	 KIBO Grill

Model:	 	 	 	 3.0

EAN code:	 	 	 8 720299 406506

Artikel nummer:	 	 	 TWM080K

Ontwerp: 	 	 	 Hugo Timmermans © 2021


Online:	 	 	 	 www.kibogrill.com


Materiaal:	 	 	 Gietijzer / Roestvast staal

Dimensies:	 	 	 H 265 x B 372 x D 322 mm

Gewicht: 	 	 	 10 Kg

Geproduceerd in:		 	 P.R.C.


Distributie: 	 	 	 The Windmill Cast Iron

	 	 	 	 info@thewindmillcastiron.nl

	 	 	 	 www.thewindmillcastiron.nl 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http://www.kibogrill.com


Onderdelen lijst
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Vuurschaal

3.0 FB

Poten (3 stuks)

3.0 LE

Bovenrooster 

3.0 TG

Vuurdeur

3.0 FD

Pook - Steel 

3.0 PH

Draagbeugel 
3.0 CH

Ondergril

3.0 BG

Asbak 

3.0 PH



 Nummer	 Naam	 	 	 Materiaal	 	 Aantal


  3,0 TG	 	 Bovenrooster	 	 Gietijzer	 (Nodulair)	 1



  3.0 BG		 Onderrooster	 	 Gietijzer	 (Nodulair)	 1


  3.0 AT	 	 Asbak	 	 	 Gietijzer	 (Lamellair)	 1


  3.0 FB	 	 Vuurschaal	 	 Gietijzer	 (Lamellair)	 1


  3.0 PH	 	 Pook - Steel	 	 Gietijzer	 (Lamellair)	 1


  3.0 FD	 	 Vuurdeur	 	 Gietijzer	 (Lamellair)	 1


  3.0 CH		 Draagbeugel	 	 Roestvast Staal	 	 1 

  3.0 LE	 	 Poten	 	 	 Roestvast Staal	 	 3
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Montage Handleiding


Voordat je begint: 

- De montage van de gril dient altijd te gebeuren onder verantwoordelijkheid van een 
volwassene.

- Zorg voor een ruime, schone en droge plek voor de montage.

- Haal de eenheid uit de doos en verwijder alle verpakkingsmateriaal.

- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Zie Onderdelenlijst op pagina 6.

- Je hebt geen gereedschap nodig.


1. Monteer de poten onder de Vuurschaal: 


Plaats de Vuurschaal op zijn 
kop. 


Houd de poten vast en knijp er 
in (1).  

Plaats vervolgens de uiteinden in 
de gaten onderop de 
Vuurschaal, en laat los zodat ze 
in de gaten klemmen (2).


Controleer of alle poten goed 
vastzitten (een beetje beweging 
mag). Draai de Vuurschaal om 
en zet ‘m op zijn poten.


Test de stabiliteit.
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2.Plaats de Asbak in de Vuurschaal: 

Plaats het handvat van de Asbak 
in de sleuf onder de opening voor 
de Vuurdeur.


Laat de Asbak op zijn plek vallen.


3. Plaats de Ondergril in de Vuurschaal: 

Plaats de Ondergril op zijn 
positie boven op de Asbak..
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4. Plaats de Vuurdeur in de sleuf op de Vuurschaal: 


Plaats de gebogen lip 
onderaan de Vuurdeur in 
de sleuf op de Vuurschaal. 


Zodra de deur op zijn plek 
zit kan deze omhoog 
geduwd worden, en 
vervolgens opgetild on in 
zijn gesloten positie te 
komen.


5. Plaats de Draagbeugel: 

Koppel de Draagbeugel 
door één uiteinde in het gat 
aan de zijkant van de 
Vuurschaal te steken. Rek 
de beugel vervolgens 
lichtelijk uit om het andere 
uiteinde in het gat aan de 
andere zijde te steken.
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6. Plaats het Bovenrooster op de Vuurschaal: 


Het Bovenrooster heeft twee 
posities: Laag (dicht bij het vuur) 
en hoog (hoger boven het vuur).


Door de drie poten in de open 
sleuven te steken plaats je het 
Bovenrooster in de lage positie 
(1).


Door het Bovenrooster op te 
tillen (A), en één positie naar links 
te draaien (B), en de poten in de 
dichte sleuven te plaatsen komt 
het Bovenrooster in de hoge 
positie (2).
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7. Het gebruik van de Pook - Steel: 


Plaats het uiteinde van de 
Pook - Steel in de voorste 
gleuf van het Bovenrooster, 
op de plek waar een 
driehoekige inkeping zit.


De Pook - Steel valt hier in 
zijn gezekerde positie.




Je kan het Bovenrooster nu 
als een koekenpan 
vasthouden.





De Pook - Steel kan ook 
gebruikt worden als een pook om 
het vuur te stoken.
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8. De luchttoevoer aanpassen: 

De luchttoevoer kan 
aangepast worden door de 

hendel op de Asbak te 
verschuiven.


Naar rechts verhoogt de 
luchttoevoer (opstoken van 
het vuur).


Naar links verlaagt de lucht-
toevoer (temperen van het 
vuur).


Let op:

De hendel wordt heet tijdens 
het gebruik van de gril.

Om verwondingen te voorkomen: 

Gebruik de Pook - Steel om 

de luchttoevoer aan te passen.


9. Het gebruik van de Pook - Steel in combinatie met de deur:



Gebruik de Pook - Steel als 
de deur heet is en 
verwijderd dient te worden, 
(of weer terug geplaatst), 
door het uiteinde in de 
sleuf voorin de Vuurdeur 
te steken. 

�13

N
ed

er
la

nd
s 



10. het openen van de Vuurdeur als de gril heet is: 

Door de Pook - Steel tegen de lip 
aan de onderkant van de Vuurdeur 
te plaatsen en omhoog te duwen 
valt de deur open.


Om de deur te sluiten: Duw met  de 
Pook - Steel de Vuurdeur  
omhoog en in zijn slot.  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Gebruik



Gietijzer: 
Gietijzer gaat lang mee en wordt mooi oud als er goed voor gezorgd wordt. Zorg dat 
de gril droog blijft en een beetje vettig om oppervlakte roest te voorkomen.  


Zie Schoonmaak en Onderhoud op pagina 19.

 

Voordat je begint: 
Het is belangrijk eerst het Bovenrooster in te branden. 


Zie Inbranden van het Bovenrooster op pagina 17.


____


Vuur maken: 
Plaats wat houtskool / briketten of brandhout op de Ondergril. 

Steek het vuur aan vuur met je voorkeurs brandstof: b.v. aanmaakhoutjes, 
aanmaakblokjes of wat aanmaakvloeistof. Volg de instructies van deze producten.


Tijdens het koken kan houtskool / briketten of brandhout toegevoegd worden door de 
Vuurdeur. Deze geeft ook toegang om het vuur op te stoken met de Pook - Steel.


Om het vuur op te stoken kan de luchttoevoer gereguleerd worden door de hendel 
aan de Asbak te verschuiven. Naar rechts verhoogt de toevoer (om het vuur op te 
stoken), naar links vermindert de toevoer (om het vuur te temperen). 
 
Het vuur doven:

Gooi GEEN WATER op of over (delen) van de gril. Dit kan resulteren in thermoshock 
van het gietijzer, waardoor barsten of breuk kunnen ontstaan.


Je kan het vuur uit laten doven, het vuur afdekken met een (brandveilige) deksel, of 
het vuur doven door er zand over te gieten.


Gebruik alleen water of een brandblusser in een noodgeval.


Grillen:

Zodra het Bovenrooster ingebrand is en het vuur heet is, kan je beginnen met koken.

Veeg, spuit of borstel een dunne laag plantaardige olie op het Bovenrooster voordat 
je de groenten, vis of vlees begint te grillen. Doe dit NOOIT boven een heet vuur 
wegens het risico op steekvlammen. 
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De temperatuur van het Bovenrooster kan aangepast worden door:

-	 De hoeveelheid houtskool / briketten of houtskool die je gebruikt.

-	 Het reguleren van de luchttoevoer door de hendel op de Asbak te 	 	
	 verschuiven.

-	 Het plaatsen van het Bovenrooster in de hoge of de lage stand.


NB: Plaats KIBO Grill op een vlak en hittebestendig oppervlak. Mogelijk valt er wat 
(hete) as of olie onder uit. 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Inbranden van het Bovenrooster


Voordat je begint: 

Gietijzer moet ingebrand worden voor het eerste gebruik. Dit proces geeft het gietijzer 
een anti-aanbaklaag en voorkomt oppervlakte roest. 
Alle gietijzeren onderdelen van KIBO Grill zijn in de fabriek ingebrand, maar het is 
verstandig om het Bovenrooster zelf nog een keer in te branden: 


Er zijn twee manieren om het Bovenrooster in te branden: de ambachtelijke manier 
en de snelle manier.

De eerste geeft je meer controle over je anti-aanbaklaag, de tweede is voor mensen 
met minder geduld, die meteen aan de slag willen. De keus is aan jou!


1. De ambachtelijke manier om je gril in te branden: 

Voor dit proces heb je een katoenen lap en een conditioner zoals The Windmill® 
seasoning/cast iron conditioner (TWM090), en een keukenoven nodig.


De stappen: 
1. Maak het Bovenrooster schoon met heet of kokend water, droog de gril met een 
doek en laat volledig uitdampen. 
2. Verhit de oven tot 120°C, plaats de gril gedurende 60 min. in de oven. De hitte zorgt 
er voor dat de poriën in het gietijzer openen en alle vocht uit het gietijzer verdampt. Dit 
is belangrijk omdat vocht tot oppervlakteroest kan leiden. 
3. Veeg, borstel of spray een dunne laag plantaardige olie op de BovenGril als deze 
heet is. Zorg er voor dat je alle kanten raakt. 
4. Plaats de gril terug in de oven en zet deze op 180° Celsius. Zodra de gril begint te 
roken kan je de oven uitzetten en af laten koelen. 
5. Herhaal stap 3 tot 4 ten minste drie keer. Hoe vaker je de stappen herhaalt, des te 
beter is het resultaat van het inbranden.


Het Bovenrooster is nu klaar voor gebruik.


 
 
2. De snelle manier om je gril in te branden: 
 
Voor dit proces heb je plantaardige olie nodig, en een bbq borstel.


De stappen: 
1. Maak het Bovenrooster schoon met heet of kokend water, en 
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droog de gril met een doek. 
2. Steek KIBO Grill aan tot een middelhoog vuur en plaats het Bovenrooster. Laat de 
gril gedurende 30 min. opwarmen totdat de vlammen verdwenen zijn en de gril 
rondom goed warm is. 
3. Veeg, spuit of borstel een dunne laag plantaardige olie op het Bovenrooster. 
Borstel de  olie op het oppervlak en tussen de spijlen. Doe dit NOOIT boven een heet 
vuur wegens het risico op steekvlammen. 
4. Laat de gril boven het vuur totdat de olie volledig is ingebrand. 
5. Herhaal stap 3 tot 4 ten minste drie keer. Hoe vaker je de stappen herhaalt, des te 
beter is het resultaat van het inbranden.


Het Bovenrooster is nu klaar voor gebruik. 



Schoonmaak en onderhoud 


Gebruik GEEN ZEEP: 
Was de BovenGril nooit met zeep of een ander wasmiddel. Plaats de gril niet in de 
vaatwasser. Gebruik alleen heet of kokend water om te spoelen, veeg droog met een 
doek en laat volledig uitdampen. Bewaar KIBO Grill op een droge plek.


Inbranden: 
KIBO Grill is gemaakt van gietijzer. Alle gietijzeren onderdelen van KIBO Grill zijn in de 
fabriek ingebrand. Dit zorgt voor een eerste bescherming tegen oppervlakteroest.

Het Bovenrooster dient ingebrand te worden vóór het eerste gebruik. Zie Inbranden 
van het Bovenrooster op pagina 17.

 
Onderhoud: 
Elke keer dat je grilt, brandt er een laagje olie in het oppervlak van het gietijzer, 
waardoor de anti-aanbaklaag verbetert. 
Verwijder deze laag nooit volledig door het gebruik van zeep, wasmiddel of door de 
gril in de vaatwasser te plaatsen. Was zonodig de gril met heet of kokend water, veeg 
droog en laat volledig uitdampen, bewaar de gril op een droge plek.


Tip: voorzie de gril met een dun laagje plantaardige olie voordat je hem opbergt. 
 
Verouderen: 
Gietijzer veroudert op een mooie manier. Hoe vaker je de gril gebruikt, hoe mooier hij 
wordt. Maar het heeft af en toe onderhoud nodig:


Het Bovenrooster moet altijd een beetje vettig gehouden worden. Dit is het 
oppervlakte waar je op kookt, en het is belangrijk om oppervlakteroest te voorkomen. 
Andere delen die extreem heet worden, zoals de Vuurschaal, zullen hun 
beschermende laag op den duur afbranden, waardoor oppervlakteroest kan ontstaan. 
Om dit te voorkomen kan je wat olie op deze delen sprayen of vegen. 
 
NB: de volgende keer dat je de gril gebruikt kan er wat rook ontstaan door de 
verbranding van olieresten. 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 Vrijwaring en Veiligheid 

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de open lucht. Gebruik 
dit apparaat nooit op een andere manier dan waarvoor het bedoeld is. 

2. Zorg dat er een brandblusser of een emmer water of zand in de buurt is. 
3. Zorg ervoor dat het apparaat correct en volledig geassembleerd is voor gebruik.        

Zie Montagehandleiding op pagina 8. 
4. Gebruik het apparaat niet als het defect of beschadigd is. 
5. Plaats het apparaat op een vlak en hittebestendig oppervlak.. 
6. Gebruik alleen aanmaakmiddelen om de gril op een veilige manier aan 

te steken. Gebruik geen spiritus, benzine of ander licht ontvlambare 
vloeistoffen om het vuur aan of op te stoken. 

7. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik. 
8. Hou kinderen en huisdieren op afstand. 
9. Plaats, om beschadigingen aan eigendommen te voorkomen, het apparaat 

op een geschikt en hittebestendig oppervlak. Het apparaat wordt extreem 
heet tijdens gebruik. Zorg voor voldoende afstand met hitte-gevoelige 
materialen en objecten. 

10. Raak de hete onderdelen niet aan. Gebruik de handvaten en hitte bestendige 
handschoenen. 

11. Verplaats de gril niet tijdens gebruik. 
12. Hete as, vonken of olie kunnen uit de onderkant van het apparaat vallen; hou 

je voeten op afstand. 
13. Vuur kan opvlammen als gevolg van druipend vet van voedsel of het 

gebruik van olie. Hou een veilige afstand van de gril. 
14. Plaats geen kookgerei op de gril tijdens gebruik. 
15. Gooi geen water op of over (delen) van de gril. Dit kan resulteren in 

thermoshock van het gietijzer, waardoor barsten of breuk kunnen 
ontstaan. 

16. Laat de gril volledig afkoelen vóór het legen van de as, of het 
schoonmaken van het apparaat. 

17. Gebruik nooit zeep, schuurmiddel of oven-schoonmaakmiddel op het 
apparaat. Zie Schoonmaak en Onderhoud op pagina 19 voor de juiste 
schoonmaak instructies. 

18. Hou voldoende toezicht zodra het apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van 
kinderen. 

19. Dit apparaat is niet geschikt voor mensen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze 
onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het 
apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met 
het apparaat spelen. 

20. Gebruik dit apparaat niet op recreatieve voertuigen zoals boten. 
21. Ga niet op het apparaat zitten of staan. 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Milieu en Duurzaamheid


Kwaliteit: 
KIBO Grill is een hoogwaardig apparaat voor gebruik in de openlucht, gemaakt van 
gietijzer. Voor mensen die producten waarderen die gemaakt zijn om lang mee te 
gaan, met zorg voor hun spullen, en die lekker eten willen bereiden op goede 
apparatuur. Als je ‘m goed behandelt gaat hij een lang leven mee. 

Duurzaamheid:  
Gietijzer wordt gemaakt van gedeeltelijk ge-recycled ijzer. 

IJzer is de op vier-na meest voorkomende grondstof in de aardkorst, en kan volledig 
ge-recycled worden om zo producten te maken van dezelfde kwaliteit als de 
oorspronkelijke producten. IJzer is daarom een zeer duurzaam materiaal. 

Geen PFAS. 
Het koken op gietijzer is een traditionele en gezonde manier van eten bereiden. Het 
verspreid geen chemische walmen (zoals PFAS) die vrij kunnen komen bij het gebruik 
van sommige industriële producten met een anti-aanbaklaag.


CO2: 
CO2 wordt opgeslagen in hout, en komt weer vrij als het ontbindt of verbrandt. Bomen 
gebruiken de CO2 uit de atmosfeer om te groeien. In tegenstelling tot bij het gebruik 
van fossiele brandstoffen zal het verbranden van hout dan ook geen CO2 toevoegen 
aan de totale hoeveelheid in de atmosfeer, zolang de totale massa bomen niet 
afneemt. 

Het is daarom belangrijk om schoon, droog hout of houtskool te gebruiken van 
duurzame bossen, waar elke gekapte boom wordt vervangen door een of meerdere 
nieuwe exemplaren. 

Voedsel: 
KIBO Grill is perfect voor het grillen van allerlei soorten eten, zoals groenten, vis of 
vlees. Wees je bewust van je CO2-voetafdruk als je eten koopt, en koop biologisch 
eten als dat kan. 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Garantie


Deze gebruiksaanwijzing kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Ga voor de laatste 
versie naar: www.kibogrill.com/usermanual


Tien jaar beperkte garantie:
Dit product biedt een garantie van tien jaar aan de oorspronkelijke koper tegen 
gebreken aan het materiaal en vakmanschap, onder normaal huishoudelijk gebruik en 
correcte montage. Op alle onderdelen geldt een garantie van tien jaar vanaf de 
oorspronkelijke aanschafdatum, onder voorwaarde dat u een aankoopbewijs kan 
tonen. We adviseren dat u de aankoopbon bewaart.
 
Schade ontstaan door commercieel of institutioneel gebruik, onopzettelijke of 
opzettelijke schade, reparaties door ongeautoriseerde personen, misbruik of het niet 
plegen van routine-onderhoud, worden niet gedekt door deze garantie.
NB: Gietijzer kan barsten of breken als men het laat vallen.

Uw garantie claimen: neem contact op met je (web)winkel.
In het geval van een defect in het materiaal of vakmanschap, zullen wij u een redelijke 
en vergelijkbare vervangingsproduct doen toekomen, nieuw dan wel in de fabriek 
opgeknapt, echter de aansprakelijkheid van KIBO Grill zal de aanschafprijs van het 
product niet overstijgen.
Deze garantieovereenkomst geeft u specifieke wettelijke rechten, daarnaast kunt u ook 
andere rechten hebben die verschillen per land.

Neem contact op met de (web-) winkel waar u het product gekocht heeft voor 
authorisatie van de retournering. Zij zullen u verder helpen met de garantie claim. 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	 	 Het KIBO ® merk is een geregistreerd 	 	
	 	 handelsmerk.






		 


		 KIBO Grill Is een geregistreerd ontwerp.





	 	 Metaal is eindeloos te recyclen
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Distributie:  
 
the Windmill Cast Iron 

info@thewindmillcastiron.nl 

www.thewindmillcastiron.nl
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