
Gastronoma slowcooker type 16280022 

Veiligheidsvoorschriften 

• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat 

gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. 

• Gebruik het apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven 

doeleinden. 

• Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof,gebruik hem niet in de badkamer of 

in de vrije natuur. 

• Het apparaat dient gebruikt te worden onder toezicht van volwassenen. 

• Vermijdt het aanraken van de warme oppervlakten wanneer het apparaat is 

ingeschakeld. 

• Sluit het apparaat op het net. Controleer of de gegevens op het type plaatje 

overeenkomen met de aanwezige netspanning. 

• Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgegeven zoals 

kachels,fornuizen,ovens enz.. Het apparaat op afstand houden van muren of andere 

objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen,handdoeken enz.. 

• Indien U het apparaat wenst te verplaatsen dient U ervoor te zorgen dan het apparaat 

uitgeschakeld is en afgekoeld. 

• Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker,het snoer of het apparaat beschadigd is 

en wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert. Raadpleeg dan uw 

winkelier of de importeur Tel.079-3634242. Reparaties aan elektrische apparaten 

dienen uitsluitend verricht te worden door vakmensen. Verkeerd uitgevoerde 

reparaties kunnen tot schade leiden en uw kunt uw garantie verspelen op uw apparaat. 

• Indien het apparaat niet gebruikt wordt verwijder de stekker uit de wandcontactdoos. 

• Het apparaat buiten gebruik van kinderen houden. Kinderen beseffen niet de gevaren 

die kunnen ontstaan met het omgaan van elektrische apparaten. Laat kinderen daarom 

nooit zonder toezicht bij het apparaat. Mensen met verstandelijke of  geestelijke 

beperkingen mogen dit apparaat niet zonder toezicht gebruiken. 

• Plaats het apparaat op een vlakke droge oppervlakte. 

• Zorg dat het aansluitsnoer niet over scherpe randen kan hangen. 

• Gebruik alleen de originele onderdelen. 

 

 

Bij het eerste gebruik 

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen en transport middelen. 

• Maak het deksel en de keramiekpan in heet water schoon en laat deze goed drogen. 

• Plaats de keramiek pan in het apparaat. 

 

Belangrijk. 

Wanneer het apparaat voor de eerste keer gebruikt wordt, kan er lichte rook ontwikkeling 

plaats vinden. Dit is normaal. Zorg dat er voldoende ventilatie is. 

 

 

Beschrijving 

1. Deksel 

2. Keramiek pan 

3. Handgreep 

4. Huis 

5. Onderkant 



6. Display en toetsen 

7. “+ “toets 

8. “- “Toets 

9. Warmhoud toets 

10. Menu toets 

 

 

Gebruik 

1. Bereidt de groente voor. Wortelgroenten in gelijke grote stukken snijden en indien 

noodzakelijk 2-3 minuten in een pan verwarmen. Plaats deze stukken op de bodem 

van de keramiek pan. 

2. Bereidt het vlees voor. Verwijder het zichtbare vet van het vlees en braadt het vlees 

kort even aan in een pan, indien noodzakelijk. Plaats het vlees op de groente in de 

keramiek pan. 

3. Indien gewenst kunt U water bouillon , sauzen enz.. toevoegen. Vul de keramiek pan 

niet meer als 5 cm onder de rand. 

4. Druk op de menu toets( 10) om te kiezen of U het voedsel op de lage stand, hoge stand 

of warmhouden wenst te bereiden. De daarbij behorende toets op de display( 6) gaat 

branden en het apparaat gaat functioneren . 

5. Druk op de “+/- toets (7,8) om de bereidingstijd te verhogen of te verlagen. Richtlijnen 

voor gerechten welke groente en vlees bevatten. Niedrig(laag)= 8-10 uren, 

Hoog(Hoch) 4-6 Uren 

6. .Druk op de warmhoudtoets (9) zodra het gerecht klaar is. Het voedsel wordt zonder 

verdere bereiding tot het serveren warm gehouden. Vergeet niet om oven 

handschoenen te gebruiken. 

 

 

 

Schoonmaken 

• Verwijder de contactdoos uit de wandcontactdoos. 

• Apparaat, aansluitsnoer en contactstop niet onder water dompelen 

• Laat het deksel en de keramieke pan afkoelen voordat u deze gaat schoonmaken 

• Vul de keramieke pan , indien noodzakelijk, met heet water met toevoeging van wat 

sop en laat het geheel enkele seconden staan., om de evt. ingebrande etensresten te 

verwijderen. 

• Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte vochtige doek. Gebruik 

nooit geen schuurmiddelen, staalwol of sterke oplosmiddelen daar deze de oppervlakte 

van het apparaat kunnen beschadigen. 

 

 

Milieu vriendelijke verwerking 

Dit apparaat hoort niet bij het huisvuil. Dit apparaat bevat kostbare materialen welke 

hergebruikt kunnen worden. Informeer bij uw gemeente waar U deze apparaten kunt 

inleveren.. 

 

  

 

 

 


