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Vóór gebruik van de Cocoon Table 
Grillplaat Kit Accessoire (Model#SR50GP) 

 

LET OP: Dit accessoire is alleen te gebruiken 
op de Cocoon Tables SRS6504/BI, 
SRS6510/BI & SRR6510. 

Volg de onderstaande methode om de coating 
op waterbasis aan te brengen op de zwarte 
delen. Zie figuur 01. 

Aanbrengen: 

1. Maak het oppervlak schoon en droog. 

2. Schud de coating voor het openen en roer 
de coating goed door na het openen. 
Gebruik kwast, roller of spuit om de verf 
aan te brengen. 

3. Twee tot drie keer aanbrengen wordt 
aanbevolen. Interval droogtijd bedraagt +/- 
4 uur. 

Voorzorg: 

1. Zorg voor een goede beluchting tijdens het 
aanbrengen. 

2. Draag een masker tijdens het aanbrengen. 

3. Houd de coating buiten bereik van 
kinderen. 

4. Gebruik zand om eventueel geknoeide 
verf op te ruimen. Spoel de overgebleven 
coating niet door het riool. 

5. Gebruik de lege fles van de coating niet 
om eten of drinken in te bewaren. 

FIG.01. 
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Het gebruiken van de Cocoon Grill Plaat 
Accessoire (Model#SR50GP) 

Bevat de volgende onderdelen: 
1 – Grillplaat  
1 – Deksel 
1 – Handvat van de deksel 
2 – Moer M5/tbv de deksel 
1 – Ring-Boven/tbv de steun 
1 – Ring-Beneden/tbv de steun  
4 – Staaf/tbv de steun 
8 – Schroef M5 x 12L/tbv de steun  
1 – Thermometer  
1 – Coating op waterbasis 

1 Plaats het handvat op de deksel met de 
M5 moertjes zoals weergegeven op FIG. 02. 
 

2 Plaats de thermometer op de deksel. Zie 
FIG. 03. 
 

3 Monteer de steun met de M5 x 12L 
schroeven. Zie FIG 04. 

LET OP: Maximaal toelaatbaar gewicht van 
de steun is 15KG. Overschrijdt dit niet.  
 

4 Haal de houtblokken van de tafel voor 
gebruik. Plaats de steun, grill plaat en deksel 
op de Cocoon Table zoals in FIG.05. 
Waarschuwing: Raak, en verwijder de 
houtblokken niet voordat deze voldoende 
zijn afgekoeld. 

 

FIG.02. 

FIG.03. 

FIG.04. 

FIG.05. 
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Kook Tips 

1. Smeer de grillplaat licht in met 
plantaardige olie voor gebruik. 

2. Verwarm de grillplaat voor, door deze 
ongeveer 3-5 minuten op de hoogste 
stand te zetten.  

3. Draai de knop naar middel of laag en u 
kunt beginnen met grillen. 

Waarschuwing: Na 3-5 minuten 
voorverwarmen op hoog, alleen op middel 
of laag grillen.  

Waarschuwing: Schuif de meubels een 
stukje verder van de Cocoon Table af voor 
gebruik van deze accessoire, dit om de 
mogelijke vet spetters op de meubels te 
vermijden tijdens het grillen. Probeer zo 
vaak als mogelijk de deksel te gebruiken 
om vet spetters zo veel mogelijk tegen te 
gaan. 

 

Schoonmaak Tips 

1. Draai de bedieningsknop naar Med-Hoog 
stand voor ongeveer 10 minuten om de 
achtergebleven voedselresten, vet en olie 
te verbranden. Doe dit zonder deksel! 

2. Schakel de Cocoon Table uit en maak de 
bakplaat verder schoon van aangekoekte 
etensresten met een staalborstel, terwijl de 
bakplaat nog warm is. Wrijf het oppervlak 
schoon met een doek of keukenpapier en 
indien nodig vet de bakplaat in met 
plantaardige olie. 

3. Voor het behoud van de natuurlijke 
beschermlaag GEBRUIK GEEN 
ZEEP/SCHOONMAAKMIDDELEN bij het 
schoonmaken van grillplaat. Indien nodig 
schrobben met een mengsel van zout en 
plantaardige olie en afspoelen met warm 
water, goed laten drogen voordat de 
bakplaat wordt opgeborgen. 


