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SUNWOOD MARINO
ESPECIFICAÇÕES

Marino
Butano/Propano
Portugal (PT) 
0063CM3866
I3+
G30/G31
30/37
5,7
412/387

Modelo
Versao
Dest.
PIN
Cat.
Tipo de gas
p, mbar
Potencia kW
g/hr
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
Atenção: quando precisar de ajuda para instalar a lareira, contacte o seu 
revendedor.

PASSO 1 Instale as rodas se pretendido. 

A ordem de montagem correta a partir do 

fundo é: Parafuso – Roda – Marino – Anilha 

– Anilha de mola – Porca. Utilize a chave 

incluída para apertar.

PASSO 2 Coloque as pedras de lava 

uniformente sobre o queimador e a 

estrutura circundante. Quando efetuar este 

procedimento, certifique-se de que entra o 

mínimo de pó possível no queimador.

PASSO 3 Monte a parte superior do Marino 

com os parafusos fornecidos. Utilize uma 

chave de parafusos Phillips para fazer isto 

(não incluída na entrega).

Connection may differ

PASSO 4 Monte o regulador de pressão na botija de gás com uma 

boa chave de aperto. Aperte-ofirmemente. O incumprimento desta 

instrução resulta em fugas e possíveis situações perigosas. Mude 

apenas a botija de gás num espaço bem ventilado e fora do alcance de 

velas, cigarrose outros produtos inflamáveis.

PASSO 5 Deixe sempre a botija de gás virada para cima. Não deixe 

o tubo flexível entrar em contacto com quaisquer extremidades ou 

objetos afiados que o possam danificar.

PASSO  6 Verifique se existem sinais de fuga em todas as ligações. Pode fazer isto com sabão 

ou um spray de fugas de gás nas ligações/encaixes de gás. Se detetar alguma bolha de ar, é 

porque existe uma fuga.

AVISOS
Verifique o tubo flexível pelo menos uma vez por mês e sempre que mudar a botija de 
gás. Se o tubo flexível tiver quaisquer danos, tem de o trocar por um tubo flexível com o 
mesmo comprimento e qualidade.
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MANUAL DE OPERAÇÃO

AVISO – O QUE FAZER QUANDO CHEIRA A GÁS
Em caso de fuga de gás, não deve utilizar o aparelho ou se estiver ligado, deve desligar 
o fornecimento de gás , verificar e retificar o aparelho antes de o utilizar novamente. Se 
necessário, peça assistência ao seu revendedor. 

Quando verificar se existem fugas no aparelho, deve aplicar diretamente uma solução 
com sabão em todas as ligações/encaixes para descobrir a localização exata da fuga. 
Não utilize o aparelho novamente até resolver todas as fugas.

Pode operar a lareira com a válvula de controlo de gás. Pode encontrar esta 
válvula por trás da porta do produto.

LIGAR
PASSO 1 Prima o botão de controlo e rode para a posição de ignição. Ouve um clique que é a 

faísca para ligar o queimador piloto.

PASSO 2 Quando o queimador piloto estiver ligado, continue a premir o botão de controlo 

durante cerca de 10 segundos. Em seguida, deixe de premir.

PASSO 3 Repita os passos um e dois até o queimador piloto não se desligar quando deixar de 

premir o botão.

AJUSTAR AS CHAMAS
PASSO 1 Pode definir as chamas para a posição pretendida ao rodar o botão Flame Height 

(Altura da chama).

PASSO 2 Rode para a direita para definir o fogo para uma posição mais baixa.

PASSO 3 Rode para a esquerda para definir o fogo para uma posição mais alta.

DESLIGAR
Desligue a lareira ao rodar o botão de controlo novamente para a mesma posição conforme 

indicado na imagem.

AVISOS
Verifique o tubo flexível pelo menos uma vez por mês e sempre que mudar a botija de 
gás. Se o tubo flexível tiver quaisquer danos, tem de o trocar por um tubo flexível com o 
mesmo comprimento e qualidade.
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2.1 VÁLVULA DE 
CONTROLE DE GÁS

2.2 LIGAR

2.3 AJUSTAR AS 
CHAMAS

2.4 DESLIGAR
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GARANTIA
O Sunwood Marino tem uma garantia de 1 ano a partir da data de compra.
Se existir algum erro de fabrico ou de material, a Sunwood reparará ou substituirá os 
defeitos resultantes destes erros. Se não reparar um defeito, a Sunwood pode oferecer 
uma compensação adequada. A decisão de substituir, reparar ou dar uma compensação 
devido a um defeito deve ser tomada exclusivamente pela Sunwood. 

Todas as reclamações de garantia estão expressamente sujeitas à condição do 
cumprimento das recomendações de manutenção da Sunwood e da utilização do item 
exclusivamente em condições normais. Além disso, a condição de utilização do produto 
apenas no local enumerado neste manual de instalação e operação e no autocolante do 
produto também se aplica. 

As reclamações de garantia por defeitos/danos decorrentes de utilização inadequada, 
incorreta ou pouco cuidadosa, ou do desgaste normal estão excluídas desta cobertura. 

Só pode efetuar uma reclamação de garantia mediante a apresentação da fatura 
original. Por isso, tem de a guardar cuidadosamente. Apenas o comprador original pode 
enviar uma reclamação de garantia. Só pode enviar a reclamação para o revendedor 
que vendeu o produto originalmente. 

A Sunwood tem de avaliar primeiro uma reclamação de garantia. A garantia não inclui 
automaticamente o reembolso dos custos de transporte de produtos defeituosos 
para a fábrica da Sunwood ou para o revendedor. O mesmo se aplica ao transporte 
de devolução de produtos reparados ou substituídos. A reparação é efetuada 
gratuitamente dentro do período de garantia.
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MANUTENÇÃO
A boa manutenção do Marino beneficia significativamente a qualidade e a duração do
produto. 

Para uma proteção ótima, sugerimos a utilização de uma cobertura de proteção 
impermeável (opcional). Mantenha a lareira bonita, limpa e pronta a utilizar. Certifique-
se de que a lareira arrefeceu completamente antes de colocar a cobertura sobre o 
Marino. Se não utilizar o Marino durante um período de tempo mais longo, sugerimos 
que guarde a lareira no interior ou num
local impermeável.

Apesar do acabamento de alta qualidade e da utilização de materiais de alta qualidade, 
o clima ainda afeta a qualidade do Marino. Pode manter o Marino em excelentes 
condições ao protegê-lo o mais possível contra as condições meteorológicas (como 
raios solares). Apesar de ter um revestimento exterior de proteção contra os raios 
UV, isto não significa que a lareira é completamente à prova de raios UV. Para evitar a 
descoloração, sugerimos a colocação do Marino numa área sem a incidência direta dos 
raios solares (pelo menos quando não for utilizado). Isto também se aplica para evitar a 
descoloração da cobertura de proteção.

Pode limpar o Marino com um pano húmido e um produto de limpeza normal. Tem 
de evitar a utilização de produtos de limpeza abrasivos e agressivos. Também evite a 
utilização de panos de microfibras. Estes deduzem a capacidade de limpeza ao efeito 
abrasivo das microfibras. Para limpar o interior do Marino, tem de desmontar primeiro 
a parte superior. Posteriormente, pode levantar os painéis de vidro, que lhe fornece o 
espaço necessário para limpar o interior da lareira.

Substitua o tubo flexível todos os 2 anos e o regulador de pressão todos os 5 anos 
e certifique-se de que estes cumprem todos os regulamentos regionais e nacionais 
aplicáveis. O regulador de pressão deve fornecer a pressão mencionada nas 
especificações na parte frontal deste manual. A utilização do regulador de pressão 
ajustável é proibida.
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AVISOS
Leia o manual atentamente antes de usar este produto. Guarde o manual.

Este produto e a botija de gás precisam de ser instalados conforme as instruções
neste manual e em conformidade com os regulamentos nacionais e/ou locais.
A distância mínima entre o produto e os materiais inflamáveis deve ser de 1,5m.
Nunca deixe o aquecedor sem vigilância.
Não mova o Marino enquanto estiver em uso.
Mantenha o produto fora do alcance de crianças quando estiver ligado e até
ter arrefecido completamente.
Feche sem a botija de gás antes de mover o produto.
Nunca tente reparar nem fazer modificações neste produto.
Nunca bloqueie o ar no queimador e/ou no injetor.
Nunca bloqueie o ar na zona da botija de gás.
Com vento forte, coloque sempre o produto protegido ou mova-o para um
local sem vento para impedir que caia.
O uso deste produto em um espaço confinado é perigoso e estritamente proibido!
O produto destina-se a ser usado no exterior ou numa área bem ventilada.
Uma área é considerada bem ventilada quando um mínimo de 25% da superfície
da parede está aberta.
Veja a imagem abaixo.


