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Tower Slowcooker 
 
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. 

 

Gebruik 

• Plaats de slowcooker op een vlakke ondergrond. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en stickers. Was 
de deksel en de pot af in heet water. Maak deze goed droog. Gebruik geen schurende 
schoonmaakmiddelen. 

• Stap1: Plaats de aardewerkpot in de slowcooker. Doe er de gewenste ingrediënten in en plaats het 
deksel op het apparaat 

• Stap2: Plaats de temperatuurregelaar op de uit stand (Off), en plaats de contactstop in de 
wandcontactdoos. 

• Stap 3: Selecteer de gewenste temperatuur met de temperatuurregelaar. 
 
Laag (low), Hoog (high) of warmhoudstand (Keep Warm) 
 

• Stap 4: Zodra het kookproces is beëindigd , zet de temperatuurregelaar op de uit stand (OFF). 
Verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos. Verwijder voorzichtig de aardewerkpot uit het 
apparaat. 

• Opgelet: Gebruik altijd ovenwanten om de pot uit het apparaat te nemen. Plaats de pot op een 
hittebestendige ondergrond 

• Stap5: Voordat U de pot en het deksel gaat schoonmaken zorg dat deze geheel afgekoeld is. 
 
De slow cooker is uitgerust met een element aan de binnenzijde van de pot en vormt met het huis één 
geheel. Dit element maakt het mogelijk op de lage stand langdurig te koken. Dit element aan de zijkant zorgt 
ervoor dat het voedsel moeilijk kan aankoeken en dat roeren in het voedsel niet noodzakelijk is. Als het 
voedsel net onder het kookpunt kookt zal er een kleine hoeveelheid stoom ontstaan welke het resultaat in 
positieve zin zal beïnvloeden. 
 
Er zijn drie standen t.w.: 
 
Lage stand (Low Setting):Deze stand wordt gebruikt voor voedsel voor een bepaalde tijd en welke niet mag 
overkoken of verbranden. Roeren in niet wenselijk wanneer deze stand wordt gebruikt. Ideaal voor groentes 
en opwarming. Indien U deze stand gebruikt voor vlees dan dient dit vlees aangebraden te zijn. 
 
Hoge stand (high) 
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Deze hoge stand wordt gebruikt om te bakken, gedroogde bonen te koken en U wilt koken in de helft kortere 
tijd als op de lage stand. Als het voedsel gaat koken op deze stand dan is het wenselijk wat vloeistof aan het 
voedsel toe te voegen afhankelijk van het recept en de tijd waarin het gekookt dient te worden. Het voedsel 
dient U wel tijdens het gebruik van tijd tot tijd te opserveren net als bij een pan op het fornuis. 
 
Gids voor langzaam koken. 
Vroeger werd het voedsel gekookt in grote potten,sudderend gedurende uren de maaltijden verzorgend, 
smaak behoudend vochtig en mals. De slowcooker is gemaakt om ditzelfde resultaat te bereiken in een 
kortere tijd. 
 
Het meeste voedsel kan gekookt worden gedurende een periode van 6-9 uren. Het voedsel kan de avond 
van te voren klaargemaakt worden, bewaard in de koelkast in de pot,  
s ’morgens geplaatst in het apparaat, ingeschakeld en laat het de gehele dag koken. Als U s ’avonds thuis 
komt uw heerlijke maaltijd is gereed. 
 
Afhankelijk van tijd. 
Neem altijd voldoende tijd om te koken. Het is bijna onmogelijk dat het voedsel overkookt wanneer U de 
stand LAAG of warmhoudstand gebruikt. De meeste recepten kunnen op één van de standen worden bereidt 
echter de tijden kunnen erg verschillend zijn per recept. Ieder recept heeft zijn eigen voorschriften. 
 
Traditionele recepten tijden 
Slowcooker recept tijd 
15-30 minuten 
4-6 uren op de lage stand. 
60 minuten 
6-8 uren op de lage stand 
1-3 uren 
8-12 uren op de lage stand 
 
Dit zijn geschatte tijden. Tijden kunnen afwijken afhankelijk van de ingrediënten en de hoeveelheden. 
 
Al het voedsel dient gekookt te worden met de deksel op de pot. Iedere keer dat u de deksel oplicht dan kan 
dat de vochtigheid en de hitte beïnvloeden. 
 
Vloeibare hoeveelheden. 
Indien voedsel wordt gekookt in de slowcooker  dan kan een zeer kleine hoeveelheid verkoken. Om dit te 
compenseren is het aan te bevelen om de aangegeven hoeveelheid te halveren. Echter indien de 
hoeveelheid vloeistof excessief is verminderd verwijder het deksel en laat de slow cooker functioneren op de 
hoge stand gedurende 30-45 minuten. 
 
Roeren in het voedsel. 
Een klein beetje roeren kan indien de stand Laag of  warmhouden wordt gebruikt. Indien de hoge stand 
wordt gebruikt,roer regelmatig om een juiste smaak verdeling te verkrijgen. 
 
Schoonmaken en Onderhoud 
Voordat U het apparaat gaat schoonmaken,verwijder de contactstop uit de wandkontaktdoos en zet de 
temperatuurregelaar op de Uit stand (Off). Zorg dat het apparaat geheel afgekoeld is. 
Maak de aardewerkpot en deksel schoon in heet water. Droog deze delen goed af. Verwijder evt. 
aangekoekt voedsel met een nylon keuken borstel. De pot en het deksel kunnen ook gereinigd worden in 
een afwasmachine en zorg ervoor dat er geen stukjes van de pot of het deksel kunnen afbreken. 
 
Milieu vriendelijke verwerking. 
Dit apparaat hoort niet bij het huisvuil. Dit apparaat bevat kostbare restmaterialen welke hergebruikt kunnen 
worden. Informeer bij uw gemeente waar U deze apparaten kunt inleveren. 

 


