
Belangrijk: Verwijder alle verpakkingen voor gebruik. Lees de volledige 
gebruiksaanwijzing en neem de veiligheidsmaatregelen in acht.

Onderdelen

kamado
G e b r u i k s a a n w i j z i n g

Controleer voor de montage van de HoCooker even of alle onderdelen in de doos zitten volgens 
onderstaande lijst. Verricht de montage op een zachte ondergrond om krassen op de verf te voorkomen. De 
bouten dienen niet meteen strak te worden aangedraaid. Wanneer de montage helemaal klaar is, kunnen 
de bouten strakker worden aangedraaid.

Waarschuwing: Draai de bouten niet overdreven strak aan. Dit dient met uitoefening van matige druk te 
gebeuren om beschadiging van de bouten en/of onderdelen van de HoCooker te voorkomen.
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Achtergrond van de HoCooker

Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen

Archeologen ontdekten grote 
potten van klei ongeveer 4000 
jaar geleden, waarvan werd 
aangenomen, dat het vroege 
incarnaties waren van de 
Kamado keramische 
kookplaat. Sindsdien heeft 
koken op keramiek zich 
enorm ontwikkeld: een 
verwijderbare deksel, 
afsluitbare luchttoevoergaten 
voor een betere controle van 
de warmte, opening om as 
te verwijderen en de overgang 
van hout naar houtskool als 
de primaire brandstof. In 
Japan was de Mushikamado 
een ronde klei pot met een 
verwisselbare koepelvormige 
deksel ontworpen voor 
stomende rijst. De naam 'Kamado' is in feite het Japanse 
woord voor 'kachel' of 'kookplaat'. Deze naam werd 
aangenomen door de Amerikanen en is nu uitgegroeid tot 
een generieke term voor deze stijl van keramische koken. 

KamadoBBQ’s zijn zeer veelzijdig. Niet alleen kunnen ze 
worden gebruikt voor het grillen of roken, maar ook pizza's, 
brood, taarten en koekjes kunnen er moeiteloos in worden 
gebakken. Vanwege hun uitstekende warmte retentie 
eigenschappen, kunnen hoge temperaturen worden 
bereikt en vastgehouden door nauwkeurige controle van 
de luchtstroom via de openingen van de boven- en 
onderkant. Hoge temperaturen zijn ideaal voor het snel 
koken van hamburgers en worstjes, terwijl lage temperaturen 
grotere gewichten over een langere periode van tijd kunnen 
garen. Probeer ook eens houtsnippers toe te voegen aan de 
houtskool om het vlees nog smaakvoller te maken.

Dit product is alleen bedoeld voor buitengebruik. Laat een 
brandend vuur nooit achter zonder toezicht. 

Houd kinderen en huisdieren altijd op gepaste afstandtijdens
het barbecueën i.v.m. hittegevaar. De HoCooker kan hete
walmen uitstoten tijdens gebruik. 

Kans op koolstofmonoxidevergiftiging: Laat de HoCooker 
nooit branden, gloeien of uitsmeulen in een ruimte met 
beperkte luchtcirculatie.

Gebruik dit product niet in een tent, caravan, auto, kelder, 
zolder of op een boot. Gebruik de HoCooker niet als oven. 

Let op! Gebruik geen benzine, spiritus, aanmaakvloeistof of 

De HoCooker gebruiken

Zet alle ventilatiegaten volledig open. Steek de HoCooker aan 
met aanmaakblokjes gemaakt op natuurlijke basis zoals de 
aanmaakblokjes van House of Charcoal. Vul de houtskoolkorf 
(onderdeel 8) tot ongeveer 8-10 cm onder de randmet bij 
voorkeur een goede kwaliteit restaurant houtskool (bijvoorbeeld 
House of Charcaol restaurant houtskool 10kg FSC).

Creëer hotspots, één bij slow cooking of drie in een driehoek 
bij het grillen. Sluit de deksel en wacht tot ongeveer 10 graden 
onder de gewenste temperatuur. Pas daarna de ventilatie 
schuiven aan naar de positie die bij de betreffende 
temperatuur hoort.

Gebruik GEEN benzine, spiritus , vlambare vloeistoffen, 
alcohol en/of andere soortgelijke chemicaliën voor aansteken 
of opstoken. 

andere licht ontbrandbare vloeistoffen om de HoCooker aan 
te steken. Gebruik alleen aanmakers die NIET op kerosine 
basis zijn geproduceerd volgens de EN1860-3 norm. Zowel 
de bruine als de witte aanmaakblokjes van House of 
Charcoal zijn hiervoor geschikt.

Het wordt zeer aanbevolen om restaurant houtskool te 
gebruiken in de HoCooker. Dit brandt langer, genereert een 
constantere temperatuur en laat minder asresten over. 
Asresten kunnen de zuurstoftoevoer namelijk verstoren. 
De restaurant houtskool van House of Charcoal is speciaal 
voor de HoCooker beschikbaar. Houtskool van de allerbeste 
kwaliteit, 100% FSC en volledig geurneutraal waardoor uw 
vlees zijn natuurlijke smaak behoudt.

Belangrijk! Bij het openen van de luchttoevoer aan de 
onderkant is het belangrijk om dit voorzichtig te doen, wat 
ervoor zorgt dat zuurstof langzaam bij de warmtebron kan 
komen. Dit voorkomt dat er steekvlammen ontstaan als 
gevolg van flash-over of back-draft. Gebruik de HoCooker niet 
onder parasols, luifels of tuinhuisjes. Hetzelfde geldt bij het 
openen van de deksel, doe dit eerst een paar centimeter om 
de lucht geleidelijk naar binnen te laten.

Volg altijd het kooktemperatuurvoorschrift zoals in deze 
handleiding staat omschreven. 

Gebruik de HoCooker niet op terrasplanken of andere 
brandbare oppervlakken zoals droog gras, houtsnippers of 
decoratieve schors. Zorg ervoor dat de Kamado ten minste 
op twee meter afstand van ontvlambare objecten is 
gepositioneerd.

LET OP! Dit product wordt erg heet. GEBRUIK daarom altijd 
hittebestendige handschoenen bij het aanraken  van hete 
keramiek of kookoppervlakken. Laat het apparaat volledig 
afkoelen alvorens te verplaatsen of op te bergen. Verplaats 
het NIET tijdens de werking.



Het vuur doven

De HoCookerdoven: stoppen met het toevoegen van 
brandstof, sluit alle de ventilatieopeningen en het deksel. 
Het vuur zal hierdoor geen zuurstof meer krijgen en doven. 
De houtskool die overblijft kan de volgende keer gewoon 
weer gebruikt worden.
Gebruik GEEN water om te blussen omdat dit schade aan 
de keramische Kamadokan veroorzaken.

Zorg ervoor dat de HoCooker is gepositioneerd op een plat, 
vlak en hittebestendig oppervlak uit de buurt van ontvlambare 
objecten,zoals eerder omschreven.

Plaats de HoCooker met een minimum van 2 meter afstand 
van andere omliggende objecten.

1. Open de ventilatie roosters en de deksel, vul de
houtskoolkorf tot ongeveer 8-10 cm onder de rand met
houtskool.

2. Plaats de aanmaakblokjes op/tussen (klein beetje
ingraven) de houtskool in de houtskoolkorf van de
Kamado.Maak 1 of 3 “hotspots”

3. Gebruik GEEN benzine, spiritus, vlambare vloeistoffen,
alcohol of andere soortgelijke chemicaliën voor het
aansteken of opstoken.

4. Steek de aanmaakblokjes aan met behulp van een lange
aansteker of de THM 28cm lange barbecuelucifers. Laat
de luchttoevoer vol open staan en sluit de barbecue.

5. Wacht tot 10 graden onder de gewenste temperatuur en
pas daarna de ventilatieschuiven aan naar de gewenste
instelling

6. Wanneer de temperatuur steady op de gewenste
temperatuur is kan worden begonnen met het barbecueën

7. Het is aanbevolen dat u de kolen, als ze eenmaal gloeien,
niet omdraait of kapot maakt. De houtskool brandt hierdoor
gelijkmatig en efficiënt.

8. Wanneer de barbecue aan staat, ALLEEN met behulp van
hittebestendige handschoenen de hete keramiek of
kookoppervlakken aanraken.

9. Wanneer u klaar bent met barbecueën sluit u de
ventilatieschuiven. Als de HoCooker volledig is afgekoeld
dekt u hem het beste af met de House of Charcoal
beschermhoes.

Opbergadvies

Indien de HoCooker niet wordt gebruikt en buiten staat is 
het advies om deze af te dekken met de weerbestendige 
House of Charcoal beschermhoes. Het wordt aanbevolen 
de HoCooker voor optimale bescherming gedurende de 
winter op te bergen in volledig afgeschermde ruimte zoals 
een garage of schuur.

Reiniging & Onderhoud

De HoCooker is zelfreinigend. Na het barbecueën gedurende 
30 minuten verwarmen tot 260 en de roet- en voedselresten 
zullen verschroeien.

    Gebruik GEEN water of andere type schoonmaakmiddelen 
    om de binnenkant van uw HOCooker schoon te maken. 
    De wanden zijn poreus en absorberen vloeistoffen die 
    worden gebruikt, waardoor de kans bestaat dat er 
    scheuren ontstaan in het keramiek.

Nadat de HoCooker is afgekoeld, kan indien er veel as over 
is, gebruik worden gemaakt van een aspook. Schraap de 
asresten uit de HoCooker voor het volgende gebruik. Open 
onderkant zorgvuldig en hark het roet in een kleine afval 
container onder de opening. 

Voor de reiniging van de roosters dient er gebruik gemaakt te 
worden van een niet-schurende cleaner nadat de HoCooker 
volledig is afgekoeld. De verchroomde kolen grill is NIET 
vaatwasmachinebestendig; Gebruik een mild wasmiddel met
warm water. Gebruik geen agressieve afwasmiddelen.

Aansteken, gebruik en veiligheid

     Wanneer u de HoCooker gebruikt, dienen beide wielen 
     te zijn vergrendeld om bewegen tijdens het gebruik van
     de barbecue te voorkomen.

Het is raadzaam om de eerste paar keer niet hoger dan 200 
graden te stoken om het vilt aan de warmte te laten wennen. 
Hoe hoger de temperatuur hoe sneller het vilt slijt. Bij 
gemiddeld gebruik zal u ongeveer 1x per jaar het vilt dienen te
vervangen.

Inspecteer alle bevestigingen/bouten na eerste gebruik op 
spanning. De metalen band die de deksel verbindt met het 
keramiek zal uitbreiden door de hitte en dit kan losser gaan 
zitten. Het is raadzaam dit te controleren en -indien nodig 
– de band met een moersleutel (niet te strak) aan te draaien.

Hierna kunt u de HoCooker gewoon gebruiken. 

Voor de reiniging van het buitenoppervlak, wachten totdat de 
Kamado is afgekoeld en gebruik een vochtige doek met een 
mild afwasmiddel. Het is belangrijk om de metalen band die 
de deksel met het keramiek verbindt met enige regelmaat te 
controleren op spanning. Daarnaast de scharnieren tweemaal 
per jaar of meer indien nodig oliën. 



Montage instructies

       Belangrijk: Verwijder alle verpakkingen voor gebruik. 
       Lees de volledige gebruiksaanwijzing en neem de 
       veiligheidsmaatregelen in acht. Zorg ervoor dat het 
       deksel gesloten is bij het monteren.

Stap 1
Bevestig de vier zwenkwielen (2 & 3) op de steunen (1) door 
ze door de opening te duwen drie steunen (1).
Gebruik een verstelbare moersleutel om zorgvuldig
dwarsliggers (4) aan ieder zwenkwiel met 1 x kepvormige 
moer (B) aan te draaien.

Stap 2
Om het onderstel te monteren, leg je de twee dwarsliggers(4)
op een van de vier steunen (1) van zowel de boven - en 
onderkant.

Stap 3 en 4
Ga verder en leg nu de drie andere uiteinden van de twee
dwarsliggers (4) in de andere.
Bevestig nu met de 16 schroeven (A), de de steunen (1).

Stap 5 en 6
Zorg ervoor dat de HoCooker kamado
(9) leeg is voordat je deze in het
onderstel plaatst. Dit maakt het
optillen iets lichter.
De HoCooker kamado (9) dient 
te worden geplaatst met de
onderste luchttoevoer aan de
voorkant. Deze opening dient
namelijk ongehinderd open en
dicht te kunnen.
De HoCooker kamado (9) dient
nu met minimaal 2 personen te
worden opgetild en geplaatst in
het onderstel. Til deze op door
een hand boven op de grill te
plaatsen en de ander hand in
de onderste luchtopening.
Let op: niet optillen aan scharnier of zijtafels. Dit kan leiden
             tot beschadiging van het product of lichamelijk letsel.

Stap 7
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Wanneer de HoCooker Kamado veilig op het onderstel is 
geplaatst, plaats je de firebox(8), houtskool plaat(7), 
grillrooster(5) en de grillverhoger (6 = optioneel) aan de 
binnenkant 
van de HoCooker Kamado(9). Raadpleeg eventueel het 
diagram hiernaast.

Stap 8
Druk de remmen van de 
zwenkwielen omlaag(2) 
om te vergrendelen en 
ervoor te zorgen dat de
HoCooker Kamado niet 
verplaatst wanneer 
deze in gebruik is.



Stap 9
Bevestig de lid buffer top ring(10) aan het deksel van 
de HoCooker Kamado barbecue(9).  
In principe moet de lid buffer top ring (10) zonder
schroef goed passen.

Stap 10
Bevestig de onderste ring van het deksel (11) aan de 
HoCooker kamado(9)met behulp van 2 x voorgemonteerde 
bouten en kopvormige moeren(B).

Stap 11
Bevestig de 2 x tafel steunen (13 en 14) aan de 
HoCooker Kamado (9) met behulp van de 
2 x voorgemonteerde bouten, 2x kopvormige moeren (B) 
en 2 x sluitringen (E) per steun. 
Let op: volg de positie zoals in het diagram 
             hieronder weergegeven.

Stap 12
Bevestig de tafeltjes door deze in beide tafelsteunen/haken 
te hangen. In 13 via de onderkant en 14 via de bovenkant. 

De HoCooker kamado is nu klaar voor gebruik. Lees voor 
gebruik goed de veiligheidsmaatregelen door en bewaar deze 
instructies voor de toekomst.
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Accessories

       Apart verkrijgbaar
House of Charcoal Pizza Stone& Plate setter
Essentieel om knapperige gerechten als 
pizza’s of broden op te maken.De 
Pizzastone is ook los verkrijgbaar

House of Charcoal Scraper
Aspook om het overtollige as te verwijderen, 
dit is nodig om de luchttoevoer in stand te 
houden

House of Charcoal Clip Tool
Handig om de pizzasteen of plate setter 
mee te verplaatsen wanneer deze te heet 
is om vast te pakken

House of Charcoal All-Wheater Cover
Wanneer je de HoCooker is afgekoeld en 
niet in gebruik dan biedt deze regenhoes 
extra bescherming.

Gelimiteerd levenslang garantie

* 5 JAAR GARANTIE OP KERAMIEK
House of Charcoal geeft een gelimiteerde garantie van 5 jaar 
op de Keramische onderdelen van deze HoCooker. House of 
Charcoal garandeert dat al deze onderdelen vrij zijn van 
defecten gedurende deze periode voor het gebruik van de 
HoCooker. Deze garanties gelden voor de originele eerste 
koper van het product.

* 2 JAAR GARANTIE OP DE METALEN ONDERDELEN
House of Charcoal biedt een 2-jarige garantie op alle metalen 
en gietijzeren onderdelen gebruikt voor de HoCooker. House 
of Charcoal garandeert dat alle onderdelen geen gebreken in 
onderdelen en/of afwerking vertonen. Deze garanties gelden 
voor de originele eerste koper van het product.
Hoge temperaturen, extreme vochtigheid, chloor, industriële 
dampen, chemicaliën, kunstmest, pesticiden  en zout kunnen 
metalen aantasten. Om deze reden vallen roest, oxidatie en 
vervaging niet onder de garantie tenzij het de werking 
negatief beïnvloed.
Wij verwijzen naar het gedeelte in de handleiding waar 
Reiniging en Onderhoud behandeld wordt. House of Charcoal 
adviseert een regenhoes die de HoCooker volledig afdekt 
wanneer hij niet gebruikt wordt.

* 2 JAAR GARANTIE OP HOUTEN ONDERDELEN
De houten onderdelen zoals de zijtafels en
handvatten hebben een garantie van 2 jaar. Hier valt niet 
onder normale verwering of scheurtjes tenzij de werking 
verloren gaat.

* 1 JAAR TEMPERATUURMETER
De temperatuur meter en
pakking hebben een beperkte garantie van 1 jaar.

* 2 JAAR GARANTIE OP KERAMISCH ACCESSOIRES EN 
ONDERDELEN Onderdelen en accessoires van HoCooker 
zoals de Pizzasteen en Platesetter hebben een garantie 
van 2 jaar voor de eerste eigenaar/koper. Niet onder de 
garantie vallen ongelukjes zoals laten vallen of hard stoten. 
De garantie geldt alleen bij normaal gebruik (gebruik waar 
het product voor bedoeld is).

* WANNEER VERVALT DE GARANTIE
De garanties zijn gebaseerd op normaal huishoudelijk 
gebruik.
Gebruik van de HoCooker anders dan waar het voor 
bedoeld is zullen de garantie doen laten vervallen.
Beschadigingen door niet-deugdelijk gebruik, verkeerde 
montage, slecht onderhoud of verkeerde installatie komen 
niet in aanmerking voor garantie. Het gebruiken van 
aanmaakvloeistof of andere vloeibare brandbare 
producten zullen de garantie doen laten vervallen. Deze 
garantie is alleen van toepassing wanneer de HoCooker 
aangekocht is bij een officiële dealer van House of 
Charcoal en u de bon kunt overhandigen. De verhandeling 
van dit product door een derde partij of een niet-officiële 
dealer zullen de garantie doen laten vervallen, alleen 
producten gekocht bij een officiële dealer en daarna 
geregistreerd bij House of Charcoal komen voor garantie in 
aanmerking.

* GARANTIE CONDITIES

De HoCooker van House of Charcoal draagt een 
gelimiteerde garantie van 5 jaar vanaf de verkoopdatum 
uitsluitend voor de originele eigenaar.

Een aankoopbon is vereist om garantie te verkrijgen. De 
garantie is gebaseerd op normaal huishoudelijk gebruik en 
onderhoud van het product Beschadigingen of breuken 
door ongelukken, het laten vallen, ongeoorloofde 
handelingen, onjuiste ondersteuning, verkeerde montage, 
aanpassingen of beschadigingen tijdens transport zijn niet 
gedekt.
De garantie is niet geldig bij beschadigingen zoals krassen, 
deuken, haarscheurtjes en het ontstaan van kleine



Onderdelen, Service & Accessories

Raadpleeg een van de lokale officiële verkooppunten voor 
onderdelen, service of accessoires

De volgende gegevens worden aan u gevraagd:
• Kopie van de originele aankoop factuur.
• Nummer van de registratie bevestiging
• Naam van de aankoper, datum van aankoop en modelnaam
    van het product.
• Een goede beschrijving van het probleem.

cosmetische haarscheurtjes in de buitenste glazuurlaag. Al 
deze normale gebruikssporen tasten de werking van de 
HoCooker niet aan.

Deze gelimiteerde garantie geeft de koper rechten zoals 
beschreven. Gelden er lokaal andere regels die het gebruik 
van de HoCooker kunnen beperken, dan kan House of 
Charcoal daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden. 
House of Charcoal accepteert geen verantwoordelijkheid 
voor incidenten of schade aan eigendommen of personen 
door het gebruik van de HoCooker.

Deze garantie vervalt wanneer het product niet volgens 
beschrijving in de handleiding is gemonteerd, geïnstalleerd, 
gebruikt en/of onderhouden is.Ook kan de garantie 
vervallen wanneer slechte, inferieure of geïmpregneerde 
houtskool/briketten worden gebruikt.

Mondelinge garanties zijn niet rechtsgeldig. De garantie 
moet geregistreerd zijn op de speciale garantiepagina van 

de website www.houseofcharcaol.nl. Na registratie ontvangt 
u een garantiebevestiging met een uniek garantienummer.
Deze heeft u nodig voor eventuele garantie claims.
Daarnaast dient u de originele aankoopnota te kunnen
overleggen bij een eventuele garantieclaim.

House of Charcoal zal in het geval van garantie de 
betreffende onderdelen repareren of vervangen.

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

OnzeHoCooker Service Afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 9.00-16.30 uur. 
Retourneer uw product niet naar de winkel. 

Neem contact op met House of Charcoal
verkoop@tasmania.nl

www.houseofcharcoal.nl
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