
Montage handleiding



MONTAGE HANDLEIDNG
VOOR POLAR GRILL M8/M6/L8

2

Leg de grill op een vlakke 
ondergrond en voorkom dat 
deze beschadigd. Plaats de 
moeren in de vierkante gaten 
van de bodem van de grill

1

Monteer de delen van het 
onderstel aan elkaar met de 
bijgeleverde bouten en moeren 
(zie afbeelding).

4

Draai de knop op de handel van 
de reguleerklep.

5

Zet de grill rechtop en plaats 
het gietijzeren rooster zoals op 
de foto (P-logo aan dezelfde 
zijde als de knop van de regu-
leerklep) Plaats de vonkenvan-
gers in de gaten aan de boven-
zijde van de grill.

6

Monteer het grillrooster. Plaats 
de houder in de schacht van 
het grillrooster zoals afgebeeld 
op de foto. Zet de houder vast 
met de twee bouten.

3

Zet het onderstel op de kop 
bovenop op de grill zoals in 
de afbeelding. De hendel van 
de reguleerklep      moet aan 
de openzijde van het onder-
stel.  Monteer de vuurplaats 
op iedere hoek vast met de 
inbusbouten.



Monteer de metalen houders 
aan de houten tafel delen en 
plaats deze rondom de grill 
zoals op de afbeelding. De 
houten tafels zijn van onbe-
handeld hout gemaakt en 
moeten voor gebruik geo-
lied, geverfd of gelakt te 
worden.

Schuif de koffiepot haak om de 
gebogen rvs pijp (of twee 
rechte pijpen wanneer de grill 
is uitgevoerd met schouw). 
Monteer de borg ringen (met  
vleugel moeren) zoals op de 
foto.

7

Monteer de rvs gebogen pijp of 
twee rechte pijpen op de grill. De 
haak voor de koffiepot en het 
kleine rooster (pannenhouder) 
dienen aan de rechterzijde 
geplaatst te worden en het grote 
grillrooster links. Controleer  dat 
*¹ (zie afbeelding) de bovenste 
haak zich aan dezelfde zijde als 
het handvat bevindt. 

*1

8 9

Gemonteerde Polar grill
zonder schouw.

10



1 2 3

4 5 6

Monteer de twee rechte rvs 
pijpen op de grill. Controleer dat 
u de bevestigingsringen met 
vleugenmoeren t.b.v. de koffie-
pothouder, pannenhouder en 
grillrooster hebt gemonteerd.

Bij gebruik schoorsteen: 
plaats de rechte schoorsteen-
pijp op de schouw.

MONTAGE HANDLEIDNG
VOOR POLAR GRILL M8/M6/L8 SCHOUW

Leg de schouw op de kop en 
monteer de houder met de 
vleugel moeren zoals in de 
afbeelding.

Te monteren vanaf het dak: Bij 
een punt dak de dakdoorvoer en 
ronde afdichtring. Bij een hellend 
dak een rechthoekige dakplaat 
(uit twee delen).  Vervolgens kan 
de rekenkap op de schoorsteen-
pijp geplaatst worden.

Til de schouw op de juiste 
plaats (met twee personen). 
Plaats de rvs pijpen en de 
houders.

Plaats de geplooide schoors-
teenpijp aan de bovenzijde op 
de rechte schoorsteenpijp.



Gebruikershandleiding voor de Polar Grill
Leeg de aslade van de grill regelmatig voor een goede luchttoevoer en ter bescherming van 
het gietijzeren rooster. Tevens voorkomt u dat er kolen en as op de vloer kan vallen. Leeg de 
aslade uitsluitend wanneer het as en de kolen volledig afgekoeld zijn. Schuif bij het terug 
plaatsen de aslade helemaal in de grill.

Reinig de vuurplaats van de barbecue na gebruik en verwijder asresten. Na het schoonmaken 
van de vuurplaats, het rooster invetten met bakolie. 

De houten tafels rondom de Polar grill zijn van onbehandeld hout gemaakt en moeten voor 
gebruik geolied, geverfd of gelakt te worden.

Bewaar de grill op een droge plaats of dek deze af.

GARANTIE:

Polar metalli geeft garantie op materiaal en productie fouten onder de volgende voorwaar-
den:

- Garantie is geldig voor een periode van één jaar (twaalf maanden) vanaf de verkoopdatum 
aan de eerste eind gebruiker.

- Garantie dekt defecten in materiaal en productie bij normaal gebruik.
- Garantie uitsluitend op vertoon van origineel aankoopbewijs met vermelding van type 

product, prijs, plaats, datum en naam erkend verkooppunt. Een foto van het schade of 
defect zal het de afwikkeling bespoedigen.

- Polar producten die niet zijn aangeschaft bij een erkende Polar Metalli partner, genieten 
geen enkele fabrieksgarantie.

- Kijk voor uw dichtstbijzijnde Polar Grill verkooppunt op www.polargrill.com

GARANTIE DEKT NIET:

- Gebruikelijke slijtage van verf of andere delen.
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik, onachtzaamheid, gebrekkig onderhoud of andere 

externe factoren.
- Indirecte kosten zoals vervoer.
- Gevolg schade.

PROCEDURE IN GEVAL VAN EEN DEFECT

- Transport schade dient direct bij ontvangst gemeld te worden. Verborgen gebreken moeten 
binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen gemeld worden.

- Polar Metalli herstelt het product gratis.
- Reparatie onder garantie of het vervangen van  een deel of het gehele product verlengd 

niet de garantie termijn en biedt geen recht tot terugbetaling.
- Koper is verplicht de verkoper binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte te 

stellen van het defect. Een redelijke termijn is binnen 7 dagen na het constateren van het 
defect.

- Garantie uitsluitend op vertoon van origineel aankoopbewijs met vermelding van type 
product, prijs, plaats, datum en naam erkend verkooppunt. Een foto van de schade of het 
defect zal  de afwikkeling bespoedigen.

- U kunt voor het melden van schade of defect aan uw grill terecht bij uw Polar Metalli 
verkooppunt. Een overzicht van de erkende verkooppunten vindt u op www.polargrill.com



Instructies voor gebruik
EERSTE KEER BAKKEN

Het is raadzaam de grill voor ten minste 30 minuten rood heet op te stoken voordat er de 
eerste keer op de grill gekookt wordt . Gebruik de grill bij de eerste keer pas nadat het hout 
of kolen voor de eerste keer helemaal verbrandt zijn.

VEILIGHEID

Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen of hout/kolen doordrenkt met vloeistoffen.

Laat geen kinderen en/of huisdieren zonder toezicht in de buurt van het vuur.

Probeer nooit een hete grill te verplaatsen

Plaats de grill niet in de buurt van brandbare materialen. Een afstand van minimaal 1,5 m is 
aan te bevelen.

Gebruik de grill niet tot dat deze volledig is geassembleerd.

Verwijder geen as totdat alle brandstof volledig zijn opgebrand en afgekoeld.

Draag geen kleren met los hangende delen te dragen bij gebruik van de Grill.

Wanneer de grill los in de tuin staat, gebruik deze dan niet bij hevige wind.

Raak nooit de grillroosters en haak voor de koffiepot aan wanneer deze heet zijn.

Gebruik altijd ovenwanten ter bescherming van uw handen bij gebruik van de grill.

Gebruik altijd het juiste grill gereedschap met lange en hittebestendige handvaten.

AANSTEKEN VAN DE GRILL

Gebruik houtskool, briketten of schoon en droog brandhout als brandstof. Voeg nooit meer 
brandstof toe dan de hoogte van de vuurplaats. De vonkenvanger/spatrand is geen onderdeel 
van de vuurplaats. Bij het aansteken van de grill, de lucht reguleerklep volledig open zetten en 
de grillroosters van het vuur weg draaien.

Hout

Stapel brandhout in het midden van de vuurplaats. Brandhout moet klein genoeg zijn om te 
voorkomen dat deze buiten de haard steekt. Steek het hout aan met berkenschors, en/of 
aanmaakblokjes.

HOUTSKOOL/BRIKETTEN

Stapel de houtskool of briketten in het midden van de vuurplaats. Steek de kolen of briketten 
aan met aanmaakblokjes.

UITMAKEN VAN HET VUUR

Laat het vuur zelf volledig uitbranden. Gebruik nooit water om te blussen dit kan de grill 
beschadigen.


