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sales@sunwood.nl
+31 (0)10 521 1325
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SUNWOOD MARINO
SPESIFIK ASJONER
Modell
Versjon
Destinasjonslandet
PIN-nummer (CE)
Gasskategori
Gasstype
Injektor
Trykk
Nom. inngang

0063
CERTIFIED BY KIWA
2

Marino
Propan
Norge (NO)
0063CM3866
I3P
G31
1,1 mm
30 mbar
5,0 kW

INSTALLASJONSANVISNINGER
Merk: Hvis du trenger hjelp til å installere peisen, ta kontakt med
forhandleren.
TRINN 1 Fest hjulene, om ønskelig. Den
riktige rekkefølgen for montering sett
nedenfra er: Bolt – Hjul – Skive – Fjærskive –
Mutter. Bruk den leverte skiftenøkkelen for å
stramme til.

TRINN 2 Legg lavasteinene jevn over
brenneren og omliggende rammen. Når du
gjør dette, skal du sørge for å lage så lite støv
som mulig, da det kan komme inn i brenneren.

TRINN 3 Monter øvre delen av Marinoenheten med det medleverte skruene. Bruk
en phillips skrutrekker (ikke inkludert).

TRINN 4 Monter trykkregulatoren på gassbeholderen med en
skiftenøkkel. Stram godt til. Hvis det ikke strammes godt til kan
det medføre lekkasjer og potensielt farlige situasjoner. Bare bytt
gassbeholderen i et godt ventilert område, og uten påtenningskilder
slik som stearinlys eller sigaretter og andre brennbare produkter.
Tilkobling kan variere

TRINN 5 Gassbeholderen skal alltid stå oppreist. Ikke la slangen komme i berøring med skarpe
gjenstander eller kanter som kan skade slangen.

TRINN 6 Sjekk alle tilkoblinger for tegn på lekkasje. Dette kan du gjøre med å bruke såpe eller
gasslekkasje-spray på gasslanger/-tilkoblinger. Hvis du ser luftbobler er det en lekkasje.

ADVARSLER
Sjekk slangen minst én gang i måneden og hver gang du bytter gassbeholderen. Hvis det
er skade på slangen, må det skiftes ut med en slange av samme lengde og kvalitet.
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BRUKERHÅNDBOK
Peisen betjenes med en gasskontrollventil. Denne ventilen befinner seg bak
produktets dør.
SLÅ PÅ
TRINN 1 Trykk inn og vri kontrollknappen til påtenningsstilling. Du hører en klikkelyd, dette er
gnisten for å slå på pilotbrenneren.

TRINN 2 Når pilotbrenneren er på, hold kontrollknappen trykket inn i cirka 10 sekunder. Slipp
deretter knappen.

TRINN 3 Gjenta trinn én og to til pilotbrenneren forblir tent når du slipper knappen.
JUSTERING AV FLAMMENE
TRINN 1 Du kan justere flammene til ønsket høyde ved å vri «Flame Height»-knappen
(flammehøyde).

TRINN 2 Vri med klokken for å justere flammene ned.
TRINN 3 Vri mot klokken for å justere flammene opp.
SLÅ AV
Peisen slås av ved å vri kontrollknappen tilbake til samme posisjon som i illustrasjonen.

ADVARSLER  HVA DU SKAL GJØRE NÅR DU LUKTER GASS
Ved en gasslekkasje skal apparatet ikke brukes, eller peisen er tent, skal gasstilførselen
slås av og apparatet undersøkes og feilen utbedres før det brukes på nytt. Be
forhandleren om hjelp, om nødvendig. Når apparatet sjekkes for lekkasjer, skal en
såpeløsning påføres direkte på alle slanger/tilkoblinger for å finne ut nøyaktig hvor
lekkasjen er. Ikke bruk apparatet før alle lekkasjer er utbedret.

ADVARSLER
Sjekk slangen minst én gang i måneden og hver gang du bytter gassbeholderen. Hvis det
er skade på slangen, må det skiftes ut med en slange av samme lengde og kvalitet.
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GARANTI
Sunwood Marino leveres med ett (1) års garanti fra kjøpsdato.
Hvis det viser seg å være defekter i materiale eller produksjonen, skal defekter som
oppstår pga. disse mangler repareres eller erstattes av Sunwood. Dersom en mangel
ikke repareres, kan en egnet kompensasjon tilbys av Sunwood. Avgjørelsen å erstatte,
reparere eller på annen måte gi en erstatning for en mangel, tas etter Sunwoods eget
skjønn.
Alle garantikrav er uttrykkelig underlagt betingelsen at Sunwoods anbefalingene for
vedlikehold har vært fulgt riktig og at varen bare ble brukt under normale forhold. I
tillegg gjelder også den betingelsen at apparatet er bare brukt i destinasjonslandet
oppført i denne bruker- og installasjonshåndboken, og produktets klistremerke gjelder
også.
Garantikrav for defekter/skader som følge av uegnet bruk, feilaktig eller ufordelaktig
bruk eller som følge av normal slitasje er ikke dekket under denne garantien.
Et garantikrav kan bare settes frem sammen med originalkvitteringen, som av den
grunn må oppbevares et trygt sted. Bare den opprinnelige kjøperen kan legge frem et
krav under garantien. Kravet kan bare fremlegges til den forhandleren hvor produktet
ble kjøpt.
Et garantikrav må først evalueres av Sunwood. Garantien inkluderer ikke automatisk
refusjon av transportkostnader av defekte produkter til Sunwood-fabrikken eller til
gjeldende forhandler. Det samme gjelder returforsendelser av erstatningsprodukter
eller reparerte produkter. Innen garantiperioden utføres selve reparasjonen gratis.

6

VEDLIKEHOLD
Godt vedlikehold av Marino er ytterst viktig for produktets kvalitet og levetid.
For den beste beskyttelsen foreslår vi å bruke værbestandig beskyttende overtrekk
(ekstrautstyr). Det holder peisen rent og ryddig og klar til bruk. Pass på at peisen er
kjølt ned helt før trekket plasseres over Marino. Hvis Marino-enheten ikke skal brukes
for en lengre periode, anbefaler vi at den oppbevares innendørs eller på
et vannbestandig sted.
Til tross for det høykvalitets belegget og bruken av høykvalitets materialer, blir
Marino-enheten likevel påvirket av værforholdene. Du kan holde Marino-enheten i
god stand ved å beskytte det så mye som mulig fra været (slik som solstråler). Selv
om peisen har et ytre belegg med UV-beskyttelse, innebærer dette ikke at peisen er
helt UV-bestandig. For å unngå misfarging anbefaler at vi å sette Marino-enheten på
et sted uten direkte sollys (i alle fall når den ikke er i bruk). Dette gjelder også for å
forhindre misfarging av det beskyttende overtrekket.
Marino-enheten kan vaskes med en fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel. Unngå
bruk av slipende og aggressive rengjøringsmidler. Unngå også bruk av mikrofiberkluter.
Disse får sin rengjøringsevne pga. den slipende eﬀekten av mikrofibrene. For å gjøre
Marino-enheten ren på innsiden skal du først ta av taket. Etterpå kan du løfte av
glasspanelene, dermed er det god plass til rengjøring av peisens innside.
Bytt ut slangen annet hvert år og trykkregulatoren hver 5. år. Sørg for at disse
oppfyller alle nasjonale og lokale forskrifter. Trykkregulatoren skal gi trykket nevnt
tidligere under «Spesifikasjoner» foran i denne håndboken. Bruk av justerbare
trykkregulatorer er ikke tillatt.
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ADVARSLER
Les håndboken nøye før apparatet tas i bruk. Håndboken må aldri kastes.
Dette produktet og gassbeholderen må installeres i henhold til denne håndboken
og må være i samsvar nasjonale og/eller lokal forskrifter.
Minimumavstanden mellom produktet og brennbare materialer skal minst være 1,5
meter.
Aldri ilden brenne uten tilsyn.
Ikke flytt på Marino-enheten mens den er i bruk.
Når produktet er i bruk, og til det har kjølt helt ned skal det være utenfor
rekkevidden til barn.
Lukk alltid gassbeholderen før du flytter produktet.
Aldri forsøk å reparere produktet selv og ikke utfør noen endringer på dette
produktet.
Luftinntaket til brenneren eller injektoren må aldri blokkeres.
Luftinntaket til gassbeholderkabinettet må aldri blokkeres.
Hvis det er sterk vind, skal bremsene til produktet brukes, eller produktet skal
flyttes til et vindstille sted for å forhindre at det faller.
Det er strengt forbudt å bruke dette produktet i innestengte områder! Dette
produktet er tiltenkt brukt utendørs eller i et godt ventilert område. Et område
er ansett som godt ventilert når det har en åpning som tilsvarer minst 25 % av
veggoverflaten. Se illustrasjonen nedenfor.
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