HOW
TO
INSTALL
YOUR
HOT
BUDDY
NEDERLANDS
Gebruikers- en installatiehandleiding Sunwood Marino

MANUFACTURER

Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

CONTACT DETAILS

sales@sunwood.nl
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO
SPECIFICATIES
Model
Versie
Land van bestemming
PIN nummer (CE)
Gascategorie
Gassoort
Inspuiter
Druk
Nominale belasting

0063
CERTIFIED BY KIWA
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Marino
Propaan
Nederland (NL)
0063CM3866
I3P
G31
1,1 mm
30 mbar
5,02 kW

INSTALLATIEHANDLEIDING
Let op: Raadpleeg uw verkooppunt indien u hulp nodig heeft met aansluiten
van de haard.
STAP 1 Bevestig indien gewenst de
wielen. De juiste montagevolgorde vanuit
de onderzijde is: Bout – Wieltje – Marino
– Sluitring – Veerring – Moer. Gebruik
de meegeleverde steeksleutel voor het
aandraaien.

STAP 2 Verspreid de meegeleverde stenen
gelijkmatig over het branderbed. Let hierbij
op dat geen fijn steengruis in de brander
terecht komt.

STAP 3 Monteer de bovenkant van de
Marino met de meegeleverde schroeven
met een kruiskopschroevendraaier (niet
meegeleverd).

STAP 4 Sluit de drukregelaar (30mbar) aan op de gasfles (maximaal
toegestane vulling is 10,5 kg) met een goed passende (verstelbare)
steeksleutel. Handvast aandraaien is niet voldoende en heeft lekkage
met potentieel zeer gevaarlijke situaties tot gevolg. Verwissel de
gasfles alleen in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van
Connectie kan afwijken

kaarsen, sigaretten en andere ontstekingsbronnen.

STAP 5 Laat de gasfles altijd rechtop staan. Breng de gasslang niet in contact met scherpe
voorwerpen of randen die de slang kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de slang niet geknikt is.

STAP 6 Controleer alle aansluitingen op lekkage door alle gasverbindingen te bevochtigen met
sop of gaslekzoekspray. Er is sprake van een lek indien luchtbelletjes ontstaan door de
sop of gaslekzoekspray.

WAARSCHUWING
Controleer de gasslang minstens één keer per maand en tijdens het verwisselen van de
gasfles. Als de slang tekenen vertoont van scheuren, barsten of andere beschadigingen
dient deze te worden vervangen door een slang van dezelfde lengte en kwaliteit.
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BEDIENINGSHANDLEIDING
U bedient de Marino met het gasregelblok. Deze bevindt zich achter de deur
van de haard.
A ANZETTEN
STAP 1 Druk de bedieningsknop in en draai deze linksom naar de ontstekingspositie. U hoort
dan een klik. Deze klik is de vonkontsteking van de waakvlam.

STAP 2 Als de waakvlam brandt houdt u de bedieningsknop nog 10 seconden ingedrukt. Laat de
knop vervolgens los en draai deze linksom helemaal open.

STAP 3 Indien de waakvlam uitgaat: herhaal stap 1 en 2 totdat de waakvlam blijft branden.
INSTELLEN VLAMHOOGTE
STAP 1 Stel de hoogte van het vuur in door de vlamhoogte knop in de juiste richting te draaien.
STAP 2 Draai de knop rechtsom voor een lagere stand.
STAP 3 Draai de knop linksom voor een hogere stand.
UITZETTEN
Zet de haard uit door de bedieningsknop terug te draaien naar de positie zoals op de afbeelding.

WAARSCHUWING - ALS U GAS RUIKT
Ontsteek het toestel niet wanneer u gas ruikt. Als het toestel brandt terwijl u gas ruikt
dient u de gastoevoer te sluiten (gasfles of gaskraan). Controleer vervolgens alle
aansluitingen op lekkage. Dit kunt u doen door alle gasverbindingen te bevochtigen
met sop of gaslekzoekspray. Er is sprake van een lek indien luchtbelletjes ontstaan door
de sop of de gaslekzoekspray. Het toestel mag pas worden gebruikt zodra alle lekkages
verholpen zijn. Raadpleeg indien nodig uw verkooppunt.

WAARSCHUWING
Controleer de gasslang minstens één keer per maand en tijdens het verwisselen van de
gasfles. Als de slang tekenen vertoont van scheuren, barsten of andere beschadigingen
dient deze te worden vervangen door een slang van dezelfde lengte en kwaliteit.
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BEDIENINGSHANDLEIDING

A ANZETTEN

INSTELLEN VLAMHOOGTE

GASREGELBLOK

UITZETTEN
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GARANTIEBEPALINGEN
De garantietermijn op de Sunwood Marino bedraagt 1 jaar na factuurdatum.
Indien zich binnen de garantietermijn een storing voordoet als gevolg van een
materiaal- of fabricagefout, zal het defecte materieel of onderdeel door Sunwood
worden gerepareerd of vervangen. In het geval een defect niet wordt hersteld kan
door Sunwood een passende vergoeding worden aangeboden. Uitsluitend Sunwood
bepaalt of een fout hersteld wordt door vervanging, reparatie of vergoeding.
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dienen de in deze handleiding
vermelde instructies correct te zijn opgevolgd en er moet sprake zijn geweest van
normaal gebruik. Daarnaast wordt nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat het product
uitsluitend gebruikt is in het in deze handleiding en op de productsticker vermelde
land van bestemming.
Garantie wordt niet verleend indien het gebrek is ontstaan als gevolg van normale
slijtage of indien de schade is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet
of roekeloosheid.
Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van de originele
factuur. Alleen de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op de garantie. De
aanmelding dient te geschieden bij het verkooppunt bij wie het product oorspronkelijk
is aangeschaft.
Een aanspraak op de garantie dient altijd eerst door Sunwood beoordeeld te worden.
De garantie omvat nooit automatisch een vergoeding van de kosten van verzending
van defecte producten of onderdelen naar de Sunwood fabriek of het desbetreffende
verkooppunt. Hetzelfde is van toepassing op retourzendingen van vervangende of
gerepareerde producten. De reparatie zelf is binnen de garantietermijn gratis.
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ONDERHOUDSINSTRUCTIES
De kwaliteit en levensduur van de Marino komt aanzienlijk ten goede door goed
onderhoud. Wij raden aan de weerbestendige hoes (optioneel verkrijgbaar) te
gebruiken voor de meest optimale bescherming. De haard blijft altijd mooi schoon
en klaar voor gebruik. Let op dat de haard volledig is afgekoeld voordat u de hoes van
de Marino gebruikt. Indien u de Marino gedurende een langere periode niet gebruikt,
raden wij aan de haard binnen neer te zetten.
Ondanks de hoogwaardige afwerking en het gebruik van hoogwaardige materialen
heeft het klimaat invloed op de kwaliteit van de Marino. Houd de Marino in topconditie
door de haard zo veel mogelijk te beschermen tegen weersinvloeden
zoals de zon.
De haard is afgewerkt met een UV-werende buitencoating. Dit betekent niet dat de
haard volledig UV-bestendig is. Voorkom verkleuring door de haard, in ieder geval
buiten gebruik, te plaatsen op een plek uit direct zonlicht. Dit is tevens van toepassing
verkleuring van de hoes tegen te gaan.
Maak de Marino schoon met een vochtige doek en een normale allesreiniger. Vermijd
het gebruik van schurende en agressieve reinigingsmiddelen en microvezeldoekjes.
Microvezeldoekjes ontlenen hun reinigingsvermogen aan het schurende effect van de
microvezels.
Demonteer het dakje voor het schoonmaken van de binnenkant van de Marino.
Vervolgens kunt u door de ruiten omhoog uit de omkasting te schuiven de
binnenzijde volledig reinigen.
Vervang de gasslang om de 2 jaar en de drukregelaar om de 5 jaar. Zorg dat ze voldoen
aan alle geldende nationale en regionale regelgeving. De drukregelaar dient een druk
te geven zoals vermeld in de specificaties aan het begin van deze handleiding. Het
gebruik van een verstelbare drukregelaar is niet toegestaan.
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WAARSCHUWINGEN
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de Sunwood Marino in gebruik te
nemen en bewaar deze zorgvuldig.
Dit product en indien van toepassing de gasfles dienen geïnstalleerd te worden
in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en alle geldende
nationale en/of lokale regelgeving.
De afstand van lichtbrandbare materialen tot de haard moet minimal 1,5 meter
bedragen.
Laat het vuur nooit onbeheerd achter.
Verplaats de Sunwood Marino niet wanneer deze in gebruik is.
Houd het product buiten bereik van kinderen wanneer deze in gebruik is, en totdat
deze volledig is afgekoeld.
Draai altijd het gas dicht alvorens het product te verplaatsen.
Voer nooit zelf reparaties uit en breng geen wijzigingen aan het product.
Belemmer nooit de luchtstroom richting de brander en/of de inspuiter.
Belemmer nooit de luchtstroom richting de behuizing van de gasfles.
Zet het toestel bij harde wind altijd op de remmen en/of verplaats het toestel naar
een windstille plek om omvallen te voorkomen.
Het gebruik van dit toestel in een afgesloten ruimte is gevaarlijk en verboden!
Dit toestel is bestemd voor buiten gebruik of in een goed geventileerde ruimte.
Een ruimte wordt alleen als dusdanig beschouwd als minimaal 25% van het
muuroppervlak open is (zie afbeelding hieronder).
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