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SUNWOOD MARINO

PRODUCT SPECIFICATIONS
Model
Version
PIN
Cat.
Type of gas
p, in mbar
Qn, in kW (Hs)
g/hr

Marino
Butane/Propane
0063CM3866
I3B/P-30
G30
30
5,7
412
0063CM3866
CERTIFIED BY KIWA

GAS CONNECTION
This appliance requires an EN16436 certified flexible gas hose (from 40 to 50cm) and an
EN16129 certified pressure regulator (of 30mbar), which comply with the regulations in
force. Please consult your gas cylinder supplier for this.
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Marino frame, burner + gas control
valve
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Bag of lava rocks
Castor wheels (without brake)
Castor wheels (with brake)
Spring washers

EXPLANATION OF SYMBOLS
WARNING: Chance of injury, damage, fire. Very important information.

TIP: Useful information.
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1. INSTALLATION INSTRUCTIONS
WARNING: Read the instructions before use.
WARNING: Use only the type of gas and type of gas cylinder specified in
this manual.

WARNING: The minimum distance between the appliance and
combustible materials has to be 1,5 meters.

1.1 ASSEMBLING THE APPLIANCE
3
1
2
3

1

2
2

3

1. Attach the wheels. The correct assembly
order seen from below is: bolt - wheel Marino - washer - spring washer - nut. Use
the included wrench to tighten.
2. Spread the lava rocks evenly over the
burner's surface. Beware that no rock dust
gets into the burner.
3. Assemble the top of the Marino with the
supplied screws and a Philips Screwdriver
(not included).
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1.2 ALLOWED TYPES OF GAS CYLINDERS
• Maximum allowed filling of the gas cylinder is 11kg.
• Maximum allowed width and height of the gas cylinder is 30cm x 58cm.

TIP: Always buy a sealed gas cylinder. Beware that the seal is not broken
with purchase, this ensures the gas cylinder has been checked and is safe.
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1.3 CONNECTING THE GAS CYLINDER
This appliance requires an EN16436 certified flexible hose (from 40 to 50cm) and an
EN16129 certified pressure regulator (of 30mbar).
Consult the instructions of the pressure regulator to connect the gas cylinder.
THREADED CONNECTION 1/4" LH

OTHER CONNECTIONS:
Use the supplied adapter.

WARNING: Only change the gas cylinder in an amply ventilated area and
away from candles, cigarettes, and other ignition sources.

WARNING: Always check that the regulator seal (rubber O-ring) is correctly fitted and undamaged. If this is not the case it shall be exchanged
for a new regulator seal and the appliance shall not be used.

WARNING: Check the flexible hose at least once per month and each
time the gas cylinder is changed. If the hose shows signs of cracking,
splitting or other deterioration it shall be exchanged for a new hose of the
same length and of the equivalent quality.
WARNING: Do not connect the gas cylinder directly to the appliance
without regulator.
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2. OPERATING INSTRUCTIONS
WARNING: Read the instructions before use.

2.1 OPERATION WITH THE GAS CONTROL VALVE
Operate the appliance with the gas control valve located behind the door.

2.2 TURNING ON
1. Push the control knob and turn counterclockwise to the ignition position. You will
hear a click, which is the spark to turn on the pilot burner.
2. Keep the control knob depressed for 10 seconds when the pilot light is on. Then let go
of the control knob and turn it counterclockwise fully.
3. In case the pilot light goes off: repeat step 1 and 2 until the pilot light stays on.

WARNING: Check all gas connections on leakage before use. Use gas leak
detector spray on all gas fittings/connections. There is a leak if air bubbles
appear as result of the gas leak detector spray.
WARNING: In the event of gas leakage, the appliance shall not be used or
if alight, the gas supply shall be shut off and the appliance shall be investigated and rectified before it is used again.

WARNING: In case of violent wind precautions must be taken against
tilting of the appliance.

2.3 ADJUSTING THE FLAMES
1. Set the desired flame height by turning the flame height knob.
2. Turn the knob clockwise for a lower position.
3. Turn the knob counterclockwise for a higher position.

2.4 TURNING OFF
Turn the control knob back to the same position as the image.

WARNING: Close the gas cylinder or pressure regulator after use.
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3. WARRANTY
The Sunwood Marino comes with a 1-year warranty from the date of purchase.
If there appears to be material or manufacturing errors, the defects resulting from
these errors shall be repaired or replaced by Sunwood. If a defect is not repaired
a fitting compensation can be offered by Sunwood. The decision to replace, repair
or otherwise provide compensation for a defect is taken at the sole discretion of
Sunwood.
All warranty claims are expressly subject to the condition that the maintenance
recommendations from Sunwood have been followed correctly and that the item is
used exclusively under normal conditions. In addition, the condition that the product
is solely used in the land of destination listed on the product sticker also applies.
Warranty claims for defects/damages arising from inappropriate use, incorrect or
injudicious use or from normal wear and tear are excluded from this coverage.
A warranty claim can only be made upon presentation of the original invoice, which
must therefore be stored carefully. Only the original buyer may submit a warranty
claim. The claim may only be submitted to the dealer from whom the product was
originally purchased.
A warranty claim must first be assessed by Sunwood. The warranty does not
automatically include reimbursement of the transport costs of defective products to
the Sunwood factory or to the concerned dealer. The same applies to return shipments
of replaced or repaired products. The repair itself is performed free-of-charge within
the warranty period.
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4. MAINTENANCE
Good maintenance of the Marino will significantly benefit the quality and lifetime of
the product. For the most optimal protection we suggest using the weatherproof
protective cover (optional). It will keep the fire place nice and clean and ready to use.
Beware that the fire has cooled down entirely before placing the cover over the Marino.
If you do not use the Marino over a longer period of time, we suggest storing the fire
inside or in a weatherproof space.
Despite the high-quality finish and the use of high-quality materials, the climate
still affects the quality of the Marino. You can keep the Marino in top condition by
protecting it as much as possible against weathering (such as sunbeams).
Even though the fire has a UV-protection outer coating finish, this does not mean that
the fire is entirely UV-proof. In order to prevent discolouration we suggest placing the
Marino in an area free of direct sunlight (at least when it is not being used). This also
applies to prevent discolouration of the protective cover.
You can clean the Marino with a damp cloth and a normal cleaner. The use of abrasive
and aggressive cleaners must be avoided. Also avoid the use of microfibre cloths. These
deduce their cleaning capacity to the abrasive effect of the microfibres.
To clean the inside of the Marino you need to disassemble the roof first. Afterwards
you can lift the glass panes, which will provide you with all space needed to clean the
interior of the fireplace.

WARNING: The flexible gas hose and pressure regulator should be replaced every two years by an EN16436 certified flexible gas hose (from 40
to 50cm) and an EN16129 certified pressure regulator (of 30mbar).
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WARNINGS
Read these instructions before using this appliance and keep
them for future reference.

This appliance and the gas cylinder should be installed by a technically competent
person, and in accordance with these instructions and the regulations in force.
The minimum distance between the appliance and combustible materials has to be
1,5 meters.
Never leave the fire unattended.
Do not move the appliance when in operation.
Keep the product OUT OF REACH FOR CHILDREN when in operation, and until it has
completely cooled down.
Shut off the valve at the gas cylinder or the regulator before moving the appliance.
Never try to repair or make modifications to this product yourself.
Never block the air to the burner and/or the injector.
Never block the air to the gas cylinder housing.
In case of violent wind precautions must be taken against tilting of the appliance.
The use of this appliance in enclosed areas is DANGEROUS and PROHIBITED.
Use outdoors or in well-ventilated areas. Well-ventilated areas must have a minimum of 25% of the surface area open. The surface area is the sum of the walls
surface. See image below.
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BEWAAR DEZE HANDLEIDING
VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE
WA ARSCHUWING: Dit toestel dient te worden gebruikt, en de gasfles
bewaard, in overeenstemming met alle geldende voorschriften.

MANUFACTURER

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

CONTACT DETAILS

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

SUNWOOD MARINO

PRODUCTSPECIFICATIES
Model
Version
PIN
Cat.
Type of gas
p, in mbar
Qn, in kW (Hs)
g/hr

Marino
Butane/Propane
0063CM3866
I3B/P-30
G30
30
5,7
412
0063CM3866
CERTIFIED BY KIWA

GASAANSLUITING
Dit toestel benodigd een volgens EN16436 geschikte flexibele gasslang (van 40 tot
50cm) en volgens EN16129 geschikte drukregelaar (van 30mbar) welke voldoen aan
alle geldende nationale en regionale wetgeving. Raadpleeg hiervoor uw gasflessen
leverancier.
12

INHOUDSOPGAVE
1

Installatiehandleiding

14

2.2

Aanzetten

16
16

1.1

Monteren van het toestel

14

2.3

Instellen vlamhoogte

1.2

Toegestane types gasflessen

14

2.4

Uitzetten

1.3

Aansluiten gasfles

15

3
4
5

Garantiebepalingen
Onderhoudsinstructies
Waarschuwingen

4x
4x
2x
1x
1x
1x

Moer
Bout
Schroeven
Adapter
Steeksleutel
Inbussleutel

2
2.1

Bedieningshandleiding
Bediening met gasregelblok

16
16

16

18
19
20

WAT ZIT IN DE DOOS?
1x
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Marino kast, brander + gasregelblok
Marino dakje
Zakje lavastenen
Zwenkwielen (zonder rem)
Zwenkwielen (met rem)
Veerring
Sluitring

UITLEG VAN SYMBOLEN
WA ARSCHUWING: Kans op letsel, schade, brand.
Zeer belangrijke informatie.
TIP: Nuttige informatie.
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1. INSTALLATIEHANDLEIDING
WA ARSCHUWING: Lees voor het installeren de handleiding.
WA ARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de gassoort en het type gasfles
gespecificeerd in deze handleiding.

WA ARSCHUWING: De afstand van lichtbrandbare materialen tot de
haard moet minimal 1,5 meter bedragen.

1.1 MONTEREN VAN HET TOESTEL
3
1
2
3

1

2

1

1. Bevestig de wielen. De juiste
montagevolgorde vanuit de onderzijde
is: Bout – Wieltje – Marino – Sluitring –
Veerring – Moer. Gebruik de meegeleverde
steeksleutel voor het aandraaien.

2

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

3

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

1.2 TOEGESTANE TYPES GASFLESSEN
• Maximaal toegestane vulling van de gasfles is 11kg.
• De maximaal toegestane breedte en hoogte van de gasfles is 30cm x 58cm.

TIP: Koop altijd een verzegelde gasfles. Let er bij aankoop op dat de
verzegeling niet is verbroken, zo ben je er zeker van dat de propaanfles is
gecontroleerd en veilig is.
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1.3 AANSLUITEN GASFLES
Dit toestel benodigd een volgens EN16436 geschikte flexibele gasslang (van 40 tot
50cm) en volgens EN16129 geschikte drukregelaar (van 30mbar).
Raadpleeg de instructies van de drukregelaar om de gasfles aan te sluiten.
DRA ADVERBINDING 1/4" LH

ANDERE A ANSLUITINGEN:
Gebruik de meegeleverde adapter

WA ARSCHUWING: Verwissel de gasfles alleen in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van kaarsen, sigaretten en andere ontstekingsbronnen.
WA ARSCHUWING: Controleer voor het aansluiten altijd of de rubber
ring in de drukregelaar nog aanwezig en onbeschadigd is. Als dit niet het
geval is dient deze te worden vervangen en mag het toestel niet worden
gebruikt.
WA ARSCHUWING: Controleer de gasslang minstens een 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.
WA ARSCHUWING: Sluit de gasfles niet rechtstreeks op het toestel aan
zonder drukregelaar.
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2. BEDIENINGSHANDLEIDING
WA ARSCHUWING: Lees voor gebruik de handleiding.

2.1 BEDIENING MET GASREGELBLOK
Bedien de Marino met het gasregelblok. Deze zit achter de deur van de haard.

2.2 AANZETTEN
1. Druk de bedieningsknop in en draai deze linksom naar de ontstekingspositie. Je hoort
dan een klik. Deze klik is de vonkontsteking van de waakvlam.
2. Houd de bedieningsknop nog 10 seconden ingedrukt als de waakvlam brandt. Laat de
knop los en draai deze linksom helemaal open.
3. Indien de waakvlam uitgaat: herhaal stap 1 en 2 totdat de waakvlam blijft branden.

WA ARSCHUWING: Controleer voor gebruik alle gasverbindingen op
lekkage. Doe dit door de gasverbindingen te bevochtigen met een sop of
gaslekzoekspray. Er is sprake van een lek indien luchtbelletjes ontstaan
door de sop of gaslekzoekspray.
WA ARSCHUWING: In geval van gaslekkage zal het toestel niet worden
gebruikt of als deze aanstaat, dient de gastoevoer te worden afgesloten
en het toestel te worden onderzocht en gerectificeerd voordat het toestel
weer in gebruik wordt genomen.
WA ARSCHUWING: In geval van hevige wind dienen voorzorgsmaatregelen te worden getroffen tegen het kantelen van het toestel.

2.3 INSTELLEN VLAMHOOGTE
1. Stel de hoogte van het vuur in door de vlamhoogte knop in de juiste richting te
draaien.
2. Draai de knop rechtsom voor een lagere stand.
3. Draai de knop linksom voor een hogere stand.

2.4 UITZETTEN
Draai de bedieningsknop terug naar de positie zoals op de afbeelding.

WA ARSCHUWING: Sluit de gasfles of drukregelaar na gebruik.
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3. 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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4. 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.

WA ARSCHUWING: De gasslang en de drukregelaar dienen iedere twee
jaar te worden vervangen door een volgens EN16436 geschikte flexibele
gasslang (van 40 tot 50cm) en volgens EN16129 geschikte drukregelaar
(van 30mbar).
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WAARSCHUWINGEN
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens dit toestel in gebruik
te nemen en bewaar deze voor toekomstige referentie.

Dit toestel en de gasfles dienen geïnstalleerd te worden door een technisch bekwaam persoon, volgens de instructies in de handleiding en in overeenstemming
met alle geldende voorschriften.
De afstand van lichtbrandbare materialen tot het toestel moet minimaal 1,5 meter
bedragen.
Laat het vuur nooit onbeheerd achter.
Verplaats het toestel 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 het gas dicht alvorens het toestel te verplaatsen.
Voer nooit zelf reparaties uit en breng geen wijzigingen aan het toestel.
Belemmer nooit de luchtstroom richting de brander en/of de inspuiter.
Belemmer nooit de luchtstroom richting de behuizing van de gasfles.
In geval van hevige wind dienen voorzorgsmaatregelen te worden getroffen tegen
het kantelen van het toestel.
Het gebruik van dit toestel in een afgesloten ruimte is GEVA ARLIJK en VERBODEN! Dit toestel is bestemd voor buiten gebruik of in een goed geventileerde
ruimte. Een goed geventileerde ruimte wordt alleen als dusdanig beschouwd als
minimaal 25% van het muuroppervlak open is (zie afbeelding hieronder).
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