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SUNWOOD MARINO
SPECIFIK ATIONER
Modell
Typ
Destinationsländer
PIN (CE)
Gaskategori
Gastyp
Injektor
Tryck
Nom. inmatning

0063
CERTIFIED BY KIWA
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Marino
Propan/Flytgas
Finland (FI)
Sverige (SE)
0063CM3866
I3P
G31
1,1 mm
30 mbar
5,0 kW

MONTERINGSANVISNINGAR
OBS! Om du behöver hjälp med att montera eldstaden, var vänlig och
kontakta återförsäljaren!
STEG 1 Montera fast hjulen om du vill flytta
på produkten. Rätt monteringsföljd nerifrån
sett: bult – hjul – Marino – tätningsbricka
- fjäderbricka – mutter. Använd bifogade
skruvnyckel för att dra åt muttrarna.

STEG 2 Lägg lavastenarna på eldstaden
och ramen som omger den så att de bildar en
jämn yta. Försök samtidigt att se till att så
lite damm som möjligt kommer i brännaren.

STEG 3 Montera Marinos övre del med
medföljande skruvar. Använd Phillips
skruvmejsel. (ingår inte i leveransen).

STEG 4 Montera tryckregulatorn på gasflaskan med en lämplig
skruvnyckel. Fäst den ordentligt för att undvika läckagen i produkten
vilket kan leda till farliga situationer. Byt ut gasflaskan endast i väl
ventilerat utrymme utom räckhåll för ljus, cigarretter och andra
lättantändliga produkter.
Olika slags anslutningar möjliga

STEG 5 Förvara gasflaskan alltid i upprätt ställning. Låt inte slangen ta i vassa föremål eller
hörn som kan skada slangen.

STEG 6 Gå igenom alla kopplingar för att kontrollera att tecken på läckagen inte förekommer
genom att lägga tvållösning eller läckspray på alla gasanslutningar/-kopplingar. Om du ser
luftbubblor har produkten läckage.

VARNING
Kontrollera slangen åtminstone en gång i månaden och varje gång du byter gasflaska.
Om slangen är skadad ska den bytas ut till en lika lång slang av samma kvalitet.
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BRUKSANVISNING
Du startar eldstaden med gasregulatorventilen som finns bakom produktens
lucka.
START
STEG 1 Tryck ner tändknappen och vrid den i startläge. Du hör ett knäppande ljus som tänder
brännaren.

STEG 2 När brännaren är på håll tändknappen nere cirka tio sekunder och släpp sedan upp den.
STEG 3 Upprepa steg ett och två tills brännaren inte längre slocknar när du släpper upp
knappen.

JUSTERA LÅGORNA
STEG 1 Du kan justera lågorna till önskad höjd genom att vrida på ifråga varande knapp.
STEG 2 Vrid medsols om du vill ha lägre lågor.
STEG 3 Vrid motsols om du vill ha högre lågor.
SLÄCKA
Du släcker lågorna genom att vrida tändknappen i samma läge som på bilden.

VARNING – VAD SKA DU GÖRA OM DU KÄNNER GASLUKT
Du får inte använda produkten vid gasläckage. Om produkten används när du
upptäcker att gas läcker ut ska du genast stänga av gasen. Produkten ska kontrolleras
och eventuella fel ska repareras före du börjar använda produkten på nytt. Be hjälp av
återförsäljaren vid behov. När du kontrollerar om läckagen förekommer i produkten
stryk ut tvållösning på alla kopplingar/tillbehör för att hitta det exakta stället där gas
läcker ut. Använd inte produkten förrän du hittat och reparerat alla läckande delar.

VARNING
Kontrollera slangen åtminstone en gång i månaden och varje gång du byter gasflaska.
Om slangen är skadad ska den bytas ut till en lika lång slang av samma kvalitet.
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BRUKSANVISNING
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GARANTI
Sunwood Marino har ett års garanti från köpdatum.
Om material- eller tillverkningsfel förekommer i produkten åtgärdar eller ersätter
Sunwood de skador som förorsakats av dessa fel. Om skadan inte kan åtgärdas kan
Sunwood erbjuda lämplig kompensation. Beslut om att ersätta, reparera eller på annat
sätt kompensera för ett skada som uppstår i produkten fattas av Sunwood efter eget
gottfinnande.
I fråga om alla garantianspråk förutsätts att de rekommendationer om underhåll som
Sunwood sänt med följts på rätt sätt och att produkten har använts enbart under
normala förhållanden. Dessutom förutsätts att produkten har använts endast i de
destinationsländer som angetts i dessa bruks- och monteringsanvisningar.
Garantin omfattar inte anspråk i situationer där fel/skador uppstått på grund av
olämplig, felaktig eller oförsiktig användning eller normalt slitage. Garantianspråket
kan göras endast mot uppvisande av originalfaktura, som därför ska förvaras
omsorgsfullt. Endast den första köparen kan lämna in ett garantianspråk. Anspråket
kan inlämnas endast till den återförsäljare av vilken produkten ursprungligen köptes.
Alla garantianspråk ska först bedömas av Sunwood. Garantin omfattar inte automatiskt
ersättning av kostnader för transport av felaktiga produkter till Sunwood fabriken eller
till den berörda återförsäljaren. Samma gäller returfrakten av utbytta eller reparerade
produkter. Själva reparationen av produkten utförs gratis inom garantiperioden.
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UNDERHÅLL
Bra service och underhåll av Marino har en avsevärd inverkan på produktens kvalitet
och förlänger dess livslängd.
För bästa möjliga skydd rekommenderar vi att du använder vattentätt skydd (valfritt).
Skyddet håller produkten snygg och användningsklar. Se till att eldstaden i Marino
har kallnat helt förrän du lägger på skyddet. Om du inte använder produkten på länge
rekommenderar vi att du förvarar produkten inomhus eller skyddad mot väder och
vind.
Trots det förstklassiga arbetet och material av hög kvalitet påverkar klimatet Marinos
egenskaper. Du kan bevara produkten i bästa skick genom att skydda den så bra som
möjligt mot vädrets (t.ex. solljusets) inverkan.
Det yttersta skiktet på eldstaden har UV-skydd, trots det är den inte helt skyddad mot
UV-strålar. För att hindra blekning rekommenderar vi att du placerar produkten på ett
ställe dit direkta solstrålar inte når (åtminstone när produkten inte används). Samma
gäller också skyddshuven.
Du kan rengöra Marinon med en fuktig trasa och normalt rengöringsmedel.
Undvik att använda slipande och för effektiva tvättmedel. Undvik också att
använda mikrofiberdukar eftersom deras slipande egenskaper minskar produktens
reningskapacitet. Om du vill rengöra Marinos inre delar ska du först avlägsna taket.
Efter det här kan du lyfta bort glasen så att du får mera plats att rengöra insidan på
eldstaden.
Byt ut slangen med två års mellanrum och tryckregulatorn med 5 års mellanrum. Se
till att delarna motsvarar nationella och regionala bestämmelser. Tryckregulatorn bör
ge det tryck som angetts i tekniska data i början av denna bruksanvisning. Att använda
inställbar tryckregulator är förbjudet.
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VARNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Släng aldrig
bruksanvisningen.
Produkten och gasflaskan ska monteras enligt anvisningarna i den här
bruksanvisningen och genom att följa alla nationella och/eller lokala bestämmelser.
Avståndet mellan produkten och lättantändliga material ska vara minst 1,5 meter.
Lämna aldrig elden obevakad.
Flytta inte på Marinon när den används.
Ha produkten utom räckhåll för barn när eld brinner i eldstaden och tills produkten
har svalnat helt.
Stäng alltid gasflaskan före du flyttar produkten.
Försök aldrig reparera den här produkten själv och gör inga ändringar på denna
produkt.
Stoppa aldrig luftflödet till brännaren eller injektorn.
Stoppa heller aldrig luftflödet till gasflaskans skyddshölje.
Vid hård vind slå på bromsen på produkten eller flytta produkten till en vindstilla
plats för att hindra att den stjälper omkull.
Att använda den här produkten på en sluten plats är farligt och strängt förbjudet!
Produkten är avsedd att användas utomhus eller på en väl ventilerad plats. En plats
anses väl ventilerad när minst 25 % av väggytan är öppen. Se nedanstående bild.
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