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Model: Cocoon Loki  

MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING 
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ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS  

1. Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt. 

2. Waarschuwing: toegankelijke delen kunnen erg heet zijn, houd jonge kinderen uit de buurt. 

3. Sluit de klep van de gasfles of de gasdrukregelaar na gebruik. 

4. Voor gebruik buitenshuis en in goed geventileerde ruimtes.  

5. Het gebruik van dit apparaat in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN. 

6. Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies en de lokale 

regelgeving. 

7. Een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van het oppervlak open hebben. Het 

oppervlak is de som van het oppervlak van de muren. 

MONTAGE EN GEBRUIKSINSTRUCTIES 
 

Uw nieuwe vuurelement is gemaakt van de hoogste kwaliteit en milieuvriendelijke materialen en 

geproduceerd onder strikte productie controles. 

Lees de instructies voor montage voordat u begint en volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Wij 

feliciteren u met de aankoop van deze buitenhaard op gas en wensen u veel plezier bij het opwarmen. 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
1. Vervang de gascartridge in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van kaarsen, 

sigaretten en andere producten/apparaten die vlammen produceren. 

2. Controleer of de afdichting van de regelaar correct is aangebracht en of deze zijn functie kan 

vervullen. 

3. Blokkeer de ventilatieopeningen van de gasfles niet. 

4. Sluit na gebruik de gastoevoer aan het ventiel van de gasfles of de drukregelaar. 

5. Bij gaslekkage mag het toestel niet worden gebruikt of indien het brandt, dient de gastoevoer te 

worden afgesloten en dient het toestel te worden onderzocht en de lekkage te worden verholpen 

voordat het toestel weer in gebruik wordt genomen. 

6. Controleer de flexibele slang ten minste eenmaal per maand en elke keer dat de gasfles wordt 

vervangen. Als hij tekenen van barsten, scheuren of andere beschadigingen vertoont, moet hij 

worden vervangen door een nieuwe slang van dezelfde lengte en van dezelfde kwaliteit 

7. Controleer of de aansluitingen van de gasleidingtoevoer goed zijn vastgedraaid, inclusief 

gasflesaansluiting/gasdrukregelaar, gasdrukregelaar/slang, slang/gasinlaat van het apparaat. 

8. Het gebied rondom het apparaat moet vrij worden gehouden van brandbare materialen, benzine en 

andere ontvlambare dampen en vloeistoffen. 

9. Gebruik dit apparaat niet als een onderdeel onder water heeft gestaan. Bel onmiddellijk een 

gekwalificeerde servicemonteur om het apparaat te inspecteren en om elk onderdeel van het 

regelsysteem en elk gasregelblok dat onder water heeft gestaan te vervangen. 

10. Kinderen en volwassenen moeten worden gewaarschuwd voor de gevaren van hoge 

oppervlaktetemperaturen en moeten uit de buurt blijven om brandwonden of kledingontbranding te 

voorkomen. 

11. (Jonge) kinderen moeten goed in de gaten worden gehouden als ze zich in de buurt van het 

apparaat bevinden. 

12. Kleding of andere brandbare materialen mogen niet aan het apparaat worden gehangen of op/in de 

buurt van het apparaat worden geplaatst. 
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13. Elke afscherming of andere beschermende voorziening die is verwijderd voor onderhoud aan het 

apparaat, moet worden vervangen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen. 

14. Installatie en reparatie moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd onderhoudsmonteur. Het 

apparaat moet voor gebruik en ten minste jaarlijks worden geïnspecteerd door een bevoegd 

onderhoudsmonteur. Indien nodig kan frequentere reiniging kan nodig zijn. Het is absoluut 

noodzakelijk dat het bedieningscompartiment, de branders en de luchtcirculatiekanalen van het 

apparaat schoon worden gehouden. 

15. Verbrand GEEN vaste brandstoffen in dit apparaat. 

16. Dit gastoestel voor buiten is UITSLUITEND bedoeld voor gebruik buitenshuis. 

17. Dit gastoestel voor buiten is niet bedoeld om te worden geïnstalleerd in of op recreatieve voertuigen 

en/of boten. 

18. Dit buitenapparaat is niet bedoeld voor gebruik op houten terrassen of andere brandbare 

oppervlakken. 

19. Open voor elk gebruik van dit gasapparaat de deur en/of de gastanklade en inspecteer de 

gasslang. Als er tekenen zijn van overmatige slijtage of als de gasslang beschadigd is, moet de 

slangassemblage worden vervangen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen. Gebruik 

alleen de vervangende gasslang die in deze handleiding wordt gespecificeerd. Zorg ervoor dat u 

een gaslektest uitvoert. 

20. Inspecteer voor elk gebruik van dit gastoestel de brander. Als blijkt dat de brander beschadigd is, 

moet de brander worden vervangen voordat het toestel in gebruik wordt genomen. Gebruik alleen 

de vervangende brander die in deze instructie wordt gespecificeerd. 

21. Gebruik dit apparaat nooit op minder dan 3 meter afstand van brandbare voorwerpen, inclusief 

huizen of takken van bomen. 

22. Gebruik nooit benzine, kerosine of andere vloeibare brandstoffen om vuur te maken. 

23. Houd altijd een veilige afstand tot het vuur. 

24. Houd altijd toezicht op kinderen rond het vuur. 

25. Laat een vuur/vuurtafel nooit onbeheerd achter 

26. Het apparaat is heet tijdens en na gebruik, laat het altijd voldoende afkoelen voordat u het aanraakt 

of verplaatst. 

27. Bij het eerste gebruik de lavastenen 15 minuten voorverwarmen om de onzuiverheden en lucht in 

de natuurlijke lavastenen te verbranden. 

28. Belangrijk: Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u vertrouwd raakt met het 

apparaat voordat u het aansluit op de gaspatroon of gasfles. Bewaar deze instructies voor 

toekomstig gebruik. 

29. Gebruik het apparaat niet als het beschadigde of versleten afdichtingen heeft. 

30. Gebruik geen apparaat dat lekt, beschadigd is of niet goed werkt. 

31. Het apparaat moet op een horizontaal oppervlak worden gebruikt. 

32. Als er een lek in uw apparaat zit (gaslucht), breng het dan onmiddellijk naar buiten naar een goed 

geventileerde, vlamvrije plaats waar het lek kan worden opgespoord en gedicht. Als u uw apparaat 

op lekkage wilt controleren, doe dit dan buiten. Probeer lekkages niet met een vlam op te sporen, 

maar gebruik zeepsop. 

33. Modificeer/wijzig het apparaat niet. 

 

 

 

 



4 
 

WAARSCHUWING 
 

1. Lees de instructies voor installatie en gebruik. 

2. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en de gascartridge moet worden opgeslagen in 

overeenstemming met de geldende voorschriften. 

3. Blokkeer de ventilatieopeningen van het product niet. 

4. Verplaats het apparaat niet wanneer het in werking is. 

5. Sluit de gaskraan op de gasfles of de drukregelaar voordat u het toestel verplaatst. 

6. De gasslang moet binnen de voorgeschreven intervallen worden vervangen. 

7. Gebruik alleen het type gas zoals gespecificeerd door de fabrikant. 

8. In geval van harde wind moet aandacht worden besteed om kantelen van het apparaat te 

voorkomen. 

9. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. 

10. Voor gebruik buitenshuis of in goed geventileerde ruimtes. 

11. Een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van het oppervlak open hebben. 

12. Het oppervlak is de som van het wandoppervlak. 

13. Wees voorzichtig, toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Buiten bereik van jonge kinderen 

houden. 

 

SPECIFICATIES 
De gashaard, met gastype I3B/P(30), is ontworpen voor gebruik met een butaan en propaan mengsel 

30mBar gascartridges. De gedetailleerde cartridge normen staan vermeld in de onderstaande tabel. 

Het kan gevaarlijk zijn om te proberen andere soorten gascartridges te monteren. 

 

Cartridge 

Schroefdraad Type 
7/16" -28 unified 

Cartridge Afmetingen Dia11 x 45cmH 

Cartridge Gewicht 450g 

 

 

Onderdelen lijst 

 C  

 

 

 

 

 

 
 

 

NO. Beschrijving Aantal 

A Glas scherm 1 stuk 

B Omhuizing gashaard 1 stuk 

C  Lava stenen (0.5 kg)  1 zak 

 

 

/16”-28 UNEF 7 
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MONTAGE INSTRUCTIES 
1. Pak alle onderdelen voorzichtig uit de doos, vergelijk de onderdelen met de hierboven 

  vermelde inhoud van de verpakking, zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn voordat u 

  met de montage van het product begint. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, 

  probeer het product dan niet in elkaar te zetten. Neem contact op met uw leverancier voor 

  vervangende onderdelen 

2. Controleer of de bedieningsknop in de "OFF"-stand is gedraaid voordat u met de montage begint 

  (zie figuur 1). 

Figuur 1 

 

 

 

 

Aansluiten gascartridge 

(1). Alvorens aan te sluiten, zorg ervoor dat er geen vuil in de kop van de brander, de brander of 

brander poorten zit. 

(2). Zorg ervoor dat de bedieningsknop in de "OFF"-stand staat. Smeer de schroefdraad van de 

regelaar met vaseline. 

(3). Lijn de draden op de gasfles uit met de drukregelaar. 

(4). Plaats de gascartridge. 

(5). Draai de cartridge met de klok mee totdat deze goed op elkaar passen. ALLEEN MET DE HAND 

AANDRAAIEN. Pas op dat u de schroefdraad niet kruist bij het inschroeven van de cilinder (zie figuur 

2). 

(6). Voer een lektest uit volgens het gedeelte "Controleren op lekkages". 

 
Figuur 2 



6 
 

 

 

Gascartridge loskoppelen 

(1). Draai de bedieningsknop naar de stand "OFF" 

(2). Draai de gascartridge tegen de klok in totdat deze los zit (zie figuur 3). 

(3). Verwijder de gascartridge 

(4). Bewaar de gascartridge op een geschikte plaats. 

(5). Plaats de beschermkap op de cilinder en bewaar de cilinder buiten in een goed geventileerde 

ruimte, niet in direct zonlicht. 

OPMERKING： 

Controleer of de branders gedoofd zijn voordat u de gascartridge loskoppelt.  

Controleer de afdichtingen voordat u een nieuwe gascartridge aansluit op het toestel 

 Verander de gascartridge buiten en uit de buurt van mensen. 

 
Figuur 3 

 

 

 

3. Plaats de glazen ombouw (A) op de bovenkant van de vuurkorf (B) (zie figuur 4). 

 

     Waarschuwing 

Raak het oppervlak van de glazen ombouw NIET aan tijdens gebruik of net na 

gebruik. Na gebruik 30 minuten laten afkoelen om brandwonden te voorkomen. 

 

 
Figuur 4 

4. Plaats de lavastenen (C) in de vuurkorf (B). Circa 0,5 kg lavastenen is nodig (zie figuur 5) 
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OPMERKING:  Laat het beschermkapje van de ontsteker onbedekt door lavastenen. 

LET OP: Deze gashaard is uitgerust met natuurlijke lavastenen die bij het eerste gebruik kunnen 

knetteren of knappen. De lavastenen zijn voorverwarmd. In zeldzame gevallen kan een lavasteen 

echter bij het eerste gebruik knappen of barsten, waardoor kleine stukjes hete steen uit de gashaard 

vliegen. Deze hete stukken kunnen iemands gezicht geraken tijdens het aansteken van de gashaard, 

blijf om deze reden de eerste 20 minuten na het aansteken uit de buurt van de gashaard. 

 

      WAARSCHUWING  

Houd kinderen uit de buurt tijdens de montage, aangezien dit product lavastenen bevat, dit 

zijn kleine stukjes die door kinderen kunnen worden ingeslikt. 

 
Figuur 5 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Controle op lekkages 

      WAARSCHUWING:  

Voordat u deze gashaard voor buiten gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u alle 

informatie in het gedeelte "Veiligheidsinstructies" vanaf pagina 2 en 3 hebt gelezen, 

begrepen en volgt. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit de dood, ernstig letsel 

of materiële schade tot gevolg hebben. 

       WAARSCHUWING:  

Als u deze aansluiting niet inspecteert of deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden 

tot brand of een explosie die kan leiden tot de dood, ernstig lichamelijk letsel of 

schade aan eigendommen. 
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Branderaansluitingen 

1. Zorg ervoor dat de gaskraanaansluitingen goed vastzitten aan de brander en de gascartridge. 

2. Controleer visueel de verbinding tussen de brander en de opening. 

3. Zorg ervoor dat de brander over de opening past. 

4. Raadpleeg het diagram voor de juiste installatie (zie figuur 6). 

5. Als de brander niet gelijk met de opening past zoals afgebeeld, neem dan contact met ons op voor 

assistentie. 

 

  Figuur 6 

 

Ontsteken 

      WAARSCHUWING:  

Steek de brander NOOIT aan met een beschermhoes/deksel op de gashaard. 

      LET OP:  

Houd het gebied van het gastoestel vrij en vrij van brandbare materialen, benzine en 

andere ontvlambare dampen en vloeistoffen. 

      LET OP:  

Blokkeer de stroom van verbrandings- en ventilatielucht NIET. 

      LET OP:  

Controleer de brander op insecten en insectennesten en reinig waar nodig. Een 

verstopte buis kan tot brand leiden. 

 

1. Zorg ervoor dat alle verpakkingen van de buitenhaard zijn verwijderd. 

2. Controleer op belemmeringen van de luchtstroom naar de brander op spinnen, insecten en webben 

die de brander kunnen verstoppen. Een verstopte brander buis kan tot brand leiden 

3. De bedieningsknop moet in de "OFF"-stand staan. 

4. Maak een klein gebied met lavastenen vrij bij het beschermkapje van de ontsteker. 

5. Sluit de cilinder aan volgens het hoofdstuk "Aansluiten gascartridge". 

6. Druk en draai het bedieningsknop tegen de klok in naar de stand "HIGH". 

7. Gebruik een lucifer of een aansteker om de gashaard aan te steken (zie figuur 7). Houd de 

bedieningsknop 15 seconden ingedrukt voordat deze wordt losgelaten. 

8. Stel de vlam in op de gewenste hoogte met de bedieningsknop. 

9. Observeer na het aansteken de vlam van de brander. Zorg ervoor dat alle brandergaten zijn 

aangestoken en de vlamhoogte overeenkomt met de afbeelding (zie figuur 8-10) 
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 Figuur 7 Figuur 8 

 

 Moet worden schoon gemaakt Beste vlam 

 Figuur 9 Figuur 10 

 

 

      LET OP:  

Als de ontsteking niet binnen 5 seconden plaatsvindt, draai de bedieningsknop dan 

naar "OFF", wacht 5 minuten, waaier uit met een krant of tijdschrift en herhaal de 

aansteekprocedure. 

      LET OP: 

Koppel de gascartridge los wanneer het apparaat niet in gebruik is. 

 

Uitschakelen 

1. Draai en druk de bedieningsknop met de klok mee naar de "OFF"-stand. 

2. Koppel de fles cartridge volgens het hoofdstuk “Gascartridge loskoppelen”. Als de ontsteking NIET 

onmiddellijk plaatsvinden in seconden, druk en draai de bedieningsknop met de klok mee naar de 

“OFF”-stand. Wacht 5 minuten en herhaal dan de aansteekprocedures zoals hierboven. 

NOTITIE: Een "poef" -geluid is normaal als het laatste gas wordt verbrand. 

 

      LET OP:  

Bepaalde delen van deze buitenhaard zullen tijdens gebruik te heet worden om aan 

te raken. Om brandwonden te voorkomen, hete oppervlakken pas aanraken als de 

gashaard/brander volledig is afgekoeld. 

 
 

 

 

 

 

 

  Geel 

Licht Blauw 

Blauw 

Geel 

Licht Blauw 

Blauw 
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ONDERHOUD EN SCHOONMAAK 
     LET OP: 

1. Alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer de gashaard 

koel is en de brandstoftoevoer is losgekoppeld. 

2. Reinig GEEN onderdelen van de vuurplaats buiten in een zelfreinigende oven. De extreme hitte zal 

de afwerking beschadigen. 

3. Vergroot GEEN gaskraanopeningen of brander gaten bij het reinigen van de gaskranen of branders. 

OPMERKINGEN 

1. Deze buitenhaard moet regelmatig grondig worden schoongemaakt en worden geïnspecteerd. 

2. Gebruik NOOIT ovenreiniger om enig onderdeel van deze buitenhaard schoon te maken. 

Voor elk gebruik: 

1. Houd het gebied van de gashaard buiten schoon en vrij van brandbare materialen, benzine en 

andere brandbare dampen en vloeistoffen. 

2. Blokkeer de stroom van de verbranding van LPG en de ventilatie van lucht NIET. 

3. Houd de ventilatieopening(en) van het gebied van de LPG-fles vrij en vrij van vuil. 

4. Controleer de brander vlammen visueel om er zeker van te zijn dat uw buitenhaard goed werkt. 

5. Zie hieronder voor de juiste reinigingsinstructies. 

6. Controleer alle gasaansluitingen op lekkage. 

7. Controleer alle componenten op tekenen van schade of roest. 

8. Controleer op belemmeringen van de luchtstroom naar de brander op spinnen, insecten en webben 

die de brander kunnen verstoppen. Een verstopte brander kan brand veroorzaken 

9. Als er schade aan een onderdeel wordt gedetecteerd, mag u de gashaard NIET gebruiken totdat 

de reparaties zijn voltooid. 
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Oppervlakken reinigen 

1. Veeg de oppervlakken schoon met  afwasmiddel of zuiveringszout gemengd met water. 

2. Gebruik voor hardnekkige vlekken een reinigingsmiddel op basis van citrusvruchten en een nylon 

schrobborstel. 

3. Spoel schoon met water. 

4. Laat het drogen. 

Voor het opbergen 

1. Draai de regelknop naar de “OFF”-stand. Opmerking: een "poef"-geluid is normaal als het laatste 

gas wordt verbrand. 

2. Koppel de gascartridge los volgens het hoofdstuk “Gascartridge loskoppelen” 

3. Maak alle oppervlakken schoon. 

4. Smeer de brander licht in met bakolie om overmatig roesten te voorkomen. 

5. Als u de gashaard binnenshuis opbergt, dek dan de gashaard af en bewaar deze op een koele, 

droge plaats, uit de buurt van kinderen en huisdieren. 

6. Als u de gashaard buiten opbergt, dek de buitenhaard dan af met een hoes ter bescherming tegen 

weersinvloeden. 

LIJST MET VERVANGENDE ONDERDELEN 

Nummer Onderdeel# Omschrijving 

01 GS-180-75 Glasombouw 180 x 75 

02 FR04-07-G-A1 Behuizing gashaard 

03 EFP-LVRK-1.1 Lava steen (rood), 0.5kg x 1 
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GARANTIE 
Gashaarden 

De brander, de stalen vuurschaal, alle mechanische onderdelen en fittingen van het 

bedieningspaneel en de brander hebben garantie voor een periode van één (1) jaar vanaf de 

oorspronkelijke aankoopdatum, tegen materiaal- en/of fabricagefouten. Roest wordt niet vergoed. 

Frames 
Frames zijn gegarandeerd vrij van defecten in materialen en vakmanschap voor een periode van 

één (1) jaar. Schade aan frames of lassen als gevolg van onjuiste montage of blootstelling aan 

water en temperaturen onder het vriespunt, is niet gedekt. Breuk die het gevolg is van het laten 

vallen van het product, overmacht, oorlogshandelingen, enz. zijn niet gedekt. 

Afwerking 
De afwerking heeft garantie tegen afbladderen, barsten of blaarvorming gedurende een periode van 

één (1) jaar, op voorwaarde dat het product niet is bekrast of geschuurd. Krassen en schilfers als 

gevolg van normale slijtage vallen niet onder de dekking. Verbleking als gevolg van blootstelling aan 

elementen wordt niet vergoed. Vlekken als gevolg van gemorste chemicaliën en bepaalde 

voedingsmiddelen vallen niet onder de garantie. 

Tafelbladen 

Alle tafelbladen hebben een garantie van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum tegen 

materiaal- en/of fabricagefouten. Breuk, verkleuring, vlekken en andere weer-gerelateerde problemen 

worden niet vergoed. 

Garantie-uitsluitingen 
Defecten veroorzaakt door onredelijk gebruik of misbruik. Gashaarden die opruimingsartikelen, 

vitrinemodellen of artikelen die tweedehands zijn gekocht, vrachtschade, gashaarden beschadigd door 

natuurgeweld, vandalisme, brand, misbruik, gebrek aan goede zorg en onderhoud, of onjuiste 

montage; riemen en normale vervaging of verkleuring door blootstelling aan elementen, oliën, morsen, 

vloeistoffen of chemicaliën; Tafelblad tegen breuk; hardware tegen corrosie of roesten; knikken of 

splijten van slangen als gevolg van blootstelling aan water en vriestemperaturen; glazen tafelbladen, 

gekochte of vervangende onderdelen; kunststoffen. Ook uitgesloten: verlies van tijd gedurende gebruik 

en/of ongemak, geld, reizen, verpakking of enige andere gevolg- of incidentele schade. In geen geval 

zal de verantwoordelijkheid van Foremost Groups Inc (in opdracht van Happy Cocooning BV) de 

waarde van het vervangende product overschrijden. De garantie geldt voor de oorspronkelijke koper 

wanneer artikelen zijn gekocht bij een van onze geautoriseerde retailers en is niet overdraagbaar. Alle 

garantieclaims moeten binnen de garantieperiode worden ingediend met een kassabon voorzien van 

datum. Mocht vervanging van het gegarandeerde artikel niet beschikbaar zijn, dan behoudt Foremost 

Groups Inc (in opdracht van Happy Cocooning BV) zich het recht om artikelen te vervangen door 

artikelen die vergelijkbaar zijn in stijl, kleur en kwaliteit. Voor kwaliteitscontrole en verificatie behouden 

wij ons het recht voor om foto's van de schadepost(en) op te vragen. De voorwaarden van deze 

garantie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Geproduceerd in opdracht van: 

 

Happy Cocooning BV 

Provinciënbaan 1 

5121DK Rijen 

The Netherlands 

Phone: +31 161 750270 

E-mail: sales@happycocooning.com 


