Model: Cocoon Table Agni
MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING
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ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.
Waarschuwing: Toegankelijke delen kunnen erg heet zijn, houd jonge kinderen weg.
Sluit de gaskraan van de gafles of de drukregelaar na gebruik.
Voor gebruik buitenshuis en in goed geventileerde ruimtes.
Het gebruik van dit apparaat in afgesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN.
Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies en de
lokale regelgeving.
Een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van de oppervlakte open hebben. De
oppervlakte is de som van het oppervlak van de wanden.

MONTAGE- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES
Uw vuurtafel is gemaakt van de hoogste kwaliteit en milieuvriendelijke materialen en geproduceerd
onder strikte productiecontroles.
Lees de instructies voor montage voordat u gaat beginnen en volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig
op. Wij feliciteren u met de aankoop van deze buitenhaard op gas en wensen u veel plezier bij het
gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1. Vervang de gasfles in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbronnen,
kaarsen, sigaretten, andere producten en apparaten die vlammen produceren.
2. Controleer of de afdichting van de regelaar correct is gemonteerd en zijn functie kan vervullen.
3. Belemmer de ventilatiegaten van de vuurtafel niet.
4. Sluit na gebruik de gastoevoer bij de gaskraan van gasfles of de de drukregelaar.
5. In geval van gaslekkage mag het apparaat niet worden gebruikt of moet, indien het in brand staat,
de gastoevoer worden afgesloten en moet het apparaat worden onderzocht en worden
gerepareerd voordat deze opnieuw wordt gebruikt.
6. Controleer de gasslang minstens één keer per maand en telkens wanneer de gasslang wordt
vervangen. Indien deze tekenen van scheurvorming, splijting of ander slijtage vertoont, dient deze
te 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 / drukregelaar, drukregelaar / slang, slang / gasinlaat van het apparaat.
8. Het gebied rondom de vuurtafel moet vrij worden gehouden en vrij zijn van brandbare materialen,
benzine en andere brandbare dampen en vloeistoffen worden gehouden.
9. Gebruik dit apparaat niet als een onderdeel onder water heeft getaan. Bel onmiddellijk een
gekwalificeerde servicemonteur om het apparaat te inspecteren en om elk onderdeel van het
regelsysteem en elke 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 ontbranding van
kleding te voorkomen.
11. Jonge kinderen moeten zorgvuldig worden begeleid wanneer ze zich in de buurt van het apparaat
bevinden.
12. Kleding of andere brandbare materialen mogen niet aan het apparaat worden opgehangen of op
of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
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.
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14. Installatie en reparatie moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.
Het apparaat moet vóór gebruik en ten minste jaarlijks worden geïnspecteerd door een bevoegde
onderhoudsmonteur. Indien nodig kan frequentere reiniging 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 bedoeld om te verwarmen.
17. Dit gastoestel voor buiten is UITSLUITEND voor gebruik buitenshuis.
18. Dit gastoestel voor buitengebruik is niet bedoeld voor installatie in of op recreatieve voertuigen
en/of boten te worden geïnstalleerd.
19. Dit buitenapparaat is niet voor gebruik op houten terrassen of andere brandbare oppervlakken.
20. Open voor elk gebruik van dit gastoestel de deur en/of de gasfleslade en inspecteer de slang. Als
er tekenen zijn van slijtage of als de slang beschadigd is, moet de slang 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 lektest uitvoert.
21. 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.
22. Zorg ervoor dat u de gasslang op de juiste manier plaatst, let er hierbij op dat de slang buiten
paden waar mensen erover kunnen struikelen wordt gelegd of in gebieden waar de slang
onopzettelijk kan worden beschadigd.
23. Houd de brandstoftoevoerslang uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
24. Gebruik dit apparaat nooit op minder dan 3 meter afstand van brandbare voorwerpen, inclusief
huizen of takken van bomen.
25. Gebruik nooit benzine, kerosine of een andere vloeibare brandstof om de vuurtafel aan te steken.
26. Houd altijd een veilige afstand tot het vuur.
27. Houd altijd toezicht op kinderen rond het vuur.
28. Laat een vuur/vuurtafel nooit onbeheerd achter.
29. Het apparaat is warm tijdens en na gebruik, laat het altijd voldoende afkoelen voordat u het
aanraakt of verplaatst.
30. Verwarm bij het eerste gebruik de lavastenen gedurende 15 minuten om de onzuiverheden en
lucht in de natuurlijke lavastenen te verbranden.

WAARSCHUWING
1. Lees de instructies voor installatie en gebruik.
2. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en de gasgles moet worden opgeslagen in
overeenstemming met de geldende voorschriften.
3. Belemmer de ventilatiegaten van de vuurtafel niet.
4. Verplaats het toestel niet wanneer deze in gebruik is.
5. Sluit de gaskraan bij de gasfles of de drukregelaar af voordat u het apparaat verplaatst.
6. De leidingen en gasslang moet binnen de voorgeschreven intervallen worden vervangen.
7. Gebruik alleen het type gas en het type gasfles zoals gespecificeerd door de fabrikant.
8. In geval van hevige wind moet bijzondere 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.
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11. Een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van de oppervlakte open hebben.
12. De oppervlakte is de som van het wandenoppervlak.
13. Wees voorzichtig, toegankelijke delen kunnen erg heet zijn. Buiten bereik van (jonge) kinderen
houden.

SPECIFICATIES
De gashaard, met gastype l3(B/P), is ontworpen om te passen op butaangasfles. Het gasverbruik, de
gasdruk en de grootte van de injectoropening staan vemeld in de onderstaande tabel.
Gasverbruik
1199 gr/u

Gasdruk

Grootte van de
injectoropening

30 mbar

2,05 mm

Gebruik dit apparaat NIET met een verstelbare drukregelaar. We raden u aan dit apparaat te
gebruiken met een butaangasfles die wordt vermeld zoals hieronder in de tabel.
Afmetingen gasfles
Dia 30,5 x 39cmH

Gewicht gasfles
5 kg
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Onderdelenlijst
NEE.

Beschrijving

Aantal

NEE.

Beschrijving

A

Beschermhoes

1 stuk

F

Verstelbare voetjes

4
stuks

B

Brander

1 stuk

G

Behuizing vuurtafel

1 stuk

C

Beschermkap

1 stuk

H

Drukregelaar

1 stuk

D

Bedieningsknop

1 stuk

I

Lavastenen (6 kg)

1 doos

E

Elektronische ontsteker

1 stuk

J

Houtblok (4 stuks)

Aantal

1 doos

MONTAGE INSTRUCTIES
1. Pak alle onderdelen zorgvuldig 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 montagen
van het product begint. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer dan niet om het
product te monteren. Neem contact op met uw leverancier voor vervangende onderdelen.
2. Controleer of de bedieningsknop (D) voor het gastoevoersysteem in de stand "OFF" is gedraaid
voordat u met de montage begint (zie figuur 1).

Figuur 1
3. Open de doos met lavastenen, plaats de lavastenen (I) in het brandergedeelte van de vuurtafel (G)
(zie figuur 2). De stammen (J) zijn optioneel om op de lavastenen of brander te plaatsen, deze
fungeren als extra vuurelementen.
OPMERKING: Bedek het brandergedeelte NIET volledig en blokkeer de beschermkap (C) niet
met de lavastenen (I).Verwarm bij het eerste gebruik de lavastenen (I) gedurende 15 minuten om
onzuiverheden en lucht in de natuurlijke lavastenen (I) te verbranden.
WAARSCHUWING: Houd kinderen uit de buurt tijdens de montage, omdat dit item lavastenen
bevat, dit kunnen kleine stukjes zijn die door kinderen kunnen worden ingeslikt.
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LET OP: Houd er rekening mee dat deze vuurplaats is uitgerust met natuurlijke
lavastenen dat bij het eerste gebruik kan knetteren of knallen. Het lavagesteente is
voorverwarmd om al het natuurlijke inherente vocht vrij te maken. In zeldzame gevallen
kan het lavagesteente bij het eerste gebruik echter knallen of barsten, waardoor kleine
stukjes heet gesteente mogelijk een projectiel vormen. Deze hete stukken kunnen letsel
of materiële schade veroorzaken. Volg uit voorzorg deze instructies wanneer de
vuurtafel voor het eerst wordt gebruikt:
(1). Ga bij het eerste gebruik niet boven of in de buurt van de vuurtafel staan als deze
eenmaal is aangestoken.
(2). Ontsteek de vuurtafel en laat deze 20 minuten op hoog volume aan staan.
(3). Eenmaal aangestoken, kom dan niet binnen 3,5 meter van de vuurtafel gedurende
ten minste de eerste 20 minuten bij het eerste gebruik om ervoor te zorgen dat dat
eventueel achterblijvend vocht dat in de rotsen vastzit, vrijkomt.
(4). Na het eerste gebruik is er verder weinig reden tot bezorgdheid. Het komt zelden
voor dat er bij het eerste gebruik een lavasteen springt, dit is gewoon een
voorzorgsmaatregel.
(5). Houd de lavastenen bedekt en droog wanneer de vuurtafel niet in gebruik is om te
voorkomen dat er extra vocht in de stenen komt.
(6). Als lavastenen na het eerste gebruik aan vocht worden blootgesteld, laat dan de
brander op laag vermogen branden om de stenen geleidelijk op te warmen en te drogen,
voordat u stap 1 tot en met 3 herhaalt.

Figuur 2

4. Gebruik een flexibele slang met een lengte van minder dan
250 cm
5. Gebruik een gasdrukregelaar die voldoet aan de norm EN16129.
6. Sluit de gasdrukregelaar (H) aan op de gasfles, schroef deze linsom stevig vast (zie figuur 3).
LET OP: Vuurtafel en gasfles moeten een minimale afstand van 40cm hebben.
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Figuur 3

7. Bedek de vuurtafel met de beschermhoes (A) wanneer deze niet in gebruik is om deze tegen de
weersinvloeden te beschermen. Doe dit alleen wanneer de vuurkorf volledig afgekoeld is na
gebruik (zie figuur 4).
A

Figuur 4

BATTERIJ
Zorg ervoor dat de bedieningsknop in de "OFF"- stand staat. Draaid de dop van de drukknop op de
onstekingsmodule op het bedieningspaneel los om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment. De
ontstekingsmodule vereist één AAA-batterij. BATTERIJ IS NIET INBEGREPEN (zie figuur 5).
WAARSCHUWING:
1. Let op de juiste polariteit en gebruik het juiste batterijtype bij het plaatsen of vervangen van de
batterij. Onjuiste installatie kan leiden tot een storing bij de ontsteking.
2. Verwijder de batterij als deze leeg is of als het product gedurende een lange periode niet wordt
gebruikt.
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OFF ( UIT )

LIGHTING INSTRUCTIONS
1. Push in gas control knob slightly and
turn to “OFF”.
2. Turn gas control knob the “ON/MIN”.
3. Push in gas control knob all the way
and hold. Continue to press the
ignition button for 15 seconds.
ON/MIN
4. If the burner does not light in 15
(AAN/MIN)
seconds, release the knob and it will
pop back out. Wait 5 minutes before attempting
to light the burner again, repeat step 1 to 3.

TO TURN OFF GAS
1. Push in gas control knob slightly and turn to “OFF”.

VUURTAFEL ONTSTEKEN
1. Druk de bedieningsknop lichtelijk in en draai naar “UIT)

MAX

2. Draai de bedieningsknop naar “AAN/MIN)
3. Druk de bedieningsknop helemaal in en houd deze ingedrukt.
Houd de ontstekingsknop 15 seconden ingedrukt.
4. Als de brander niet binnen 15 seconden ontsteekt,
laat u de knop los en springt deze weer naar buiten
wacht 5 minuten voordat u de brander opnieuw probeert
aan te steken, herhaal stap 1 t/m 3.

( MAX)

VUURTAFEL UITZETTEN
1. Druk de bedieningsknop lichtelijk in en draai naar “UIT)

IGNITOR

1 AAA
1.5V

Ontstekingsknop

Figuur 5

LEKTEST
Om brand- of explosiegevaar te voorkomen bij het testen op een lekkage:
1. Voer altijd de lektest uit zoals hieronder beschreven voordat u dit apparaat aansteekt of elke keer
dat de gasfles wordt aangesloten voor gebruik.
2. Rook niet en zorg dat er geen andere ontstekingsbronnen toe in het gebied tijdens het uitvoeren
van een lektest.
3. Voer de lektest buitenshuis uit in een goed geventileerde ruimte.
4. Gebruik geen lucifers, aanstekers of een vlam om op lekkages te controleren..
5. Gebruik dit apparaat niet voordat alle lekkages zijn verholpen. Als u het lek niet kunt stoppen,
koppelt u de propaantoevoer los. Bel een servicewerkplaats voor gastoestellen of uw lokale
leverancier van propaangas.

Een lektest uitvoeren:
1. Maak 100 ML lekoplossing door een deel vloeibaar afwasmiddel en drie delen water te mengen.
Let op: zorg ervoor dat de bedieningsknop op "OFF" staat.

2. Breng enkele druppels oplossing aan op de plaats waar de gaskraan van de gasfles aan de
drukregelaar is bevestigd (zie figuur 6), inspecteer de oplossing bij de aansluiting op luchtbellen.
Als er GEEN luchtbellen verschijnen, is de verbinding veilig. Als er bellen verschijnen, heeft de
verbinding een lekkage, koppel de drukregelaar los, sluit deze opnieuw aan en voer een nieuwe
lekcontrole uit. Als u na verschillende pogingen nog steeds luchtbellen ziet, is de gaskraan van de
gasfles defect en dient de gasfles te worden teruggestuurd naar de leverancier.

3. Breng enkele druppels oplossing aan op de plaats waar de gasslang aan de gaskraan van de
vuurtafel is bevestigd(zie figuur 7) en waar de drukregelaar aan de slang wordt bevestigd (zie
figuur 8). Als er GEEN bubbels verschijnen, zijn de verbindingen veilig. Als er bellen verschijnen,
heeft de verbinding een lek, ontkoppel, sluit opnieuw aan, voer nog een lekcontrole uit. Als u na
verschillende pogingen nog steeds luchtbellen ziet, is het onderdeel defect en moet het onderdeel
worden vervangen.
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gasflesklep /
aansluiting (figuur 6)

slang / apparaat gasinlaatregelaar
aansluiting (figuur 7)

/ slangaansluiting regelaar
(figuur 8)

INSTRUCTIES VOOR ONTSTEKING
1. Druk de gasbedieningsknop iets in en draai naar "OFF".
2. Draai de gasbedieningsknop naar "AAN/MIN".
3. Druk de gasbedieningsknop helemaal in en houd deze ingedrukt. Houd de ontstekingsknop 15
seconden ingedrukt.
4. Als de brander niet binnen 15 seconden ontsteekt, laat u de knop los en springt deze er weer uit.
Wacht 5 minuten voordat u de brander opnieuw probeert aan te steken, herhaal stap 1 tot en met
3.

VUURTAFEL UITZETTEN
1. Druk de gasbedieningsknop iets in en draai naar "OFF".
WAARSCHUWING: Lees en volg voor uw veiligheid de instructies voor ontsteking in deze
handleiding en op het type plaatje op het apparaat. ONJUISTE ONTSTEKINGSPROCEDURES
KUNNEN LEIDEN TOT BRAND- OF EXPLOSIEGEVAAR OF MATERIËLE SCHADE, LETSEL OF
OVERLIJDEN.
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Let op de vlamhoogte bij branden: De brander geeft blauwe en gele vlammen. Deze vlammen
moeten een blauw/gele kleur met een hoogte van 2,5 tot 5 centimeter (zie figuur 9). Deze vlammen
mogen niet geel zijn of dikke rook produceren. Dit zou wijzen op een belemmering van de
luchtstroom door de branders. De vlammen moeten blauw zijn met rechte gele toppen.

Goed

Slecht

Figuur 9

ONDERHOUD EN SCHOONMAAK
Om optimaal te genieten van de uitstekende prestaties van uw vuurtafel, moet u ervoor zorgen dat u
regelmatig de volgende activiteiten uitvoert:
1. Gebruik een warm zeepsop voor het schoonmaken. Gebruik nooit brandbare of bijtende
schoonmaakmiddelen.
2. Zorg er tijdens het schoonmaken van de vuurtafel voor dat het gebied rond de brander te allen tijde
droog blijft. Dompel het bedieningspaneel/bedieningsknop niet onder. Als het gasregelblok in water
is ondergedompeld, gebruik deze dan NIET. Deze dient te worden vervangen.
3. De luchtstroom moet onbelemmerd zijn. Houd bedieningselementen, brander en luchtkanalen
schoon. Tekenen van mogelijke verstopping zijn onder meer:
(1). Gasgeur met extreem gele vlamtoppen.
(2). De vuurtafel bereikt NIET de gewenste temperatuur.
(3). De vlammen van de vuurtafel zijn extreem ongelijk.
(4). De vuurtafel maakt ploppende geluiden.
(5). Spinnen en insecten kunnen zich nestelen in brander of opening. Dit kan de vuurtafel
beschadigen en deze onveilig maken voor gebruik. Reinig de brandergaten met behulp van een
leidingreniger. Perslucht kan helpen om kleine deeltjes te verwijderen.
4. Roetdeeltjes kunnen brandgevaar veroorzaken. Reinig de brander met warm zeepsop als er
roetdeeltjes ontstaan.
5. Bedek uw vuurtafel met een beschermhoes wanneer deze niet in gebruik is om deze tegen
weersinvloeden te beschermen.
LET OP: Laat de vuurtafel altijd VOLLEDIG afkoelen voordat u deze afdekt met een beschermhoes,
probeert te repareren of onderhoud wilt uit voeren.
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GARANTIE
VUURTAFELS
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 datum van aankoop, tegen defecten in materiaal en of vakmanschap. 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
producten, overmacht, oorlogshandelingen, enz. vallen niet onder de garantie.
AFWERKING
De afwerking is gegarandeerd tegen schilfering, scheurvorming 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 zijn niet gedekt. Vervaging als gevolg van blootstelling aan
weersinvloeden wordt niet gedekt. Vlekken als gevolg van gemorste chemicaliën en bepaalde
voedingsmiddelen zijn niet gedekt.
TAFELBLADEN
Alle tafelbladen hebben garantie voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum, tegen materiaal- en/of fabricagefouten. Breuk, verkleuring, vlekken en of andere
weergerelateerde oorzaken worden niet vergoed.
GARANTIE UITSLUTINGEN
Defecten veroorzaakt door onredelijk gebruik of misbruik. Vuurtafels die als opruimingsartikelen,
vitrinemodellen of artikelen die tweedehands zijn gekocht, vrachtschade, vuurtafels 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 buizen 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 worden gekocht bij een van onze geautoriseerde
retailers en is niet overdraagbaar. Alle garantieclaims moeten binnen de garantieperiode worden
ingediend met een gedateerde kassabon. Indien vervanging van het gegarandeerde artikel niet
beschikbaar is, behoudt Foremost Groups Inc (in opdracht van Happy Cocooning BV) zich het recht
voor om artikelen van onze keuze te vervangen die qua stijl, kleur en kwaliteit vergelijkbaar zijn. Voor
kwaliteitscontroledoeleinden en verificatie behouden wij ons het recht voor om foto's van het (de)
schade-item (s) 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
Nederland
Telefoon: +31 161 750270
E-mailadres: sales@happycocooning.com
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