Manual de Instruções para Buzinas a Ar MARINCO

Em caso dúvidas na instalação após a leitura do manual, favor entrar em
contato com nosso departamento técnico através do telefone ou email:

• (11) 3477-5655
•email: atendimento@marineoﬃce.com.br

Horários de atendimento:
Segunda-feira à quinta-feira: 8h – 18h
Sexta-feira: 8h – 17h
Rua Anhaia 982, Bom ReJro – SP
www.marineoﬃce.com.br

Termo de Garantia
Acessórios Náuticos e Peças de Reposição
A Marine Office tem como compromisso oferecer produtos de qualidade e durabilidade que correspondam
com as expectativas de seus clientes. Comprometemo-nos a reparar ou substituir, gratuitamente mediante a
aprovação da solicitação de garantia, os produtos que sejam reconhecidos pelo nosso Departamento Técnico
como defeituosos. Os produtos serão reconhecidos como defeituosos quando apresentarem qualquer defeito
relacionado a material ou processo de fabricação.
A garantia só é permitida para produtos, que mesmo seguindo as instruções de instalação e uso, apresentarem
não conformidade com as especificações técnicas do respectivo fabricante. Neste sentido, concede a presente
garantia contratual aos produtos adquiridos, cujos termos estão baseados no Código de Defesa do
Consumidor. Lei nr. 8.078 de 11 de Setembro de 1990.

Termos de Garantia e Prazos

• Os produtos distribuídos e comercializados pelas Marine Office, possuem garantia legal de 90 (noventa)
dias, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.

• Para abertura do processo de Solicitação de Garantia, o cliente deverá comunicar a Marine Office, o
respectivo produto e defeito apresentado.

• Os custos relacionados ao transporte/envio do produto são de responsabilidade do cliente;
• O produto deverá ser entregue em sua embalagem original, acompanhado da Nota fiscal de Compra,
indicando o respectivo produto e a data de compra.

• Após recebimento do produto, a Marine Office terá um prazo de 30 (trinta) dias para reparar ou substituir
o produto defeituoso. Este prazo está amparado pela Lei nr. 8078; parágrafos 1 e 2 - artigo 18. Será
considerado produto dentro do prazo de garantia todos aqueles que chegarem ao nosso departamento
dentro da data estipulada deste Termo de Garantia e em conformidade com a Nota Fiscal de Compra.

• Caso seja constatado que o produto apresenta defeito material ou de fabricação, caberá a Marine Office,
através de seu Corpo Técnico definir se irá reparar ou substituir o produto.

• Os produtos retornarão aos clientes sempre que não forem constatados os defeitos alegados, ou mesmo em
casos de descumprimento de qualquer das condições de exclusão de garantia que serão apresentadas a
seguir.

Condições de Exclusão de Garantia

• Desgaste ocorrido por uso intenso ou exposição à condições adversas e não previstas para o uso do
produto específico.

• Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem do produto.
• Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pelo fabricante para cada produto.
Defeitos ou desgastes causados por uso que não forem explicitamente indicados para esse fim.

• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a
adaptações ou alterações realizadas no produto.

• Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado.
• Maus tratos, descuido, danos causados por acidentes, quedas e etc; limpeza ou manutenção em desacordo
com as instruções do fabricante.

• Danos causados por serviços de limpeza e/ou conserto contratados pelo cliente.
Observações Importantes
Após observar ou relatar um problema no produto, entre em contato com a Marine Office para informar o
ocorrido. Não mexa ou inspecione o produto para solução do problema, isso invalidará a garantia. A Marine
Office é única e exclusivamente responsável por inspecionar, laudar e solucionar o problema existente.
Para sua tranquilidade, preserve-o junto ao Documento Fiscal e/ou manual de instruções de seu produto em
local de fácil acesso.

Assistência Técnica Autorizada
Marine Office C.I.E.R.C. LTDA
Rua Anhaia, 982 - Bom Retiro - SP - CEP 01130-000
Telefone: (11) 3477-5655
Email: atendimento@marineoffice.com.br
Site: www.marineoffice.com.br

Buzinas a Ar

Instalação da Buzina
1. Determine o local de montagem da buzina e tenha cuidado ao selecionar um local com
curvatura mínima para a instalação, e também onde uma quantidade mínima de água
atingirá a buzina quando a embarcação estiver navegando. A buzina deve ser instalada
com a corneta direcionada para baixo para que não colete e nem acumule água.
2. Aparafuse o conectar da tubulação na base da buzina. O conector da tubulação de ar
fornecido são para decks com esperta máxima de 3/4” (19mm). Para decks mais
espessos, rebaixe o furo para o conector da tubulação de ar.
3. Utilizando a junta da base da buzina como modelo, determine a localização do orifício
do conector da tubulação de ar. Marque e faça um furo de 7/16”. Antes de realizar a
furaçnao, verifique se nenhuma tubulação ou fio passa pelo local desejado.
4. Coloque a junta na base da buzina e instale a buzina no deck. De baixo do deck, instale
as arruelas e porcas no conector da tubulação de ar e aperte-os até firmar. Conecte a
mangueira de ar ao conector.

Instalação do Suporte
1. Abra o suporte de fixação e coloque ao redor do pescoço da buzina.
2. Deslize o suporte para frente até uma posição confortável na buzina e fixe o suporte
com a junta ao deck.

Instalação do Compressor
1. Para máxima eficiência, o compressor deve ser montado o mais próximo possível da
buzina. O compressor deve ser montado verticalmente com o orifício de ar voltado para
cima e em uma superfície firme onde ele estará protegido contra umidade e altas
temperaturas, mas ainda acessível para manutenção.
2. O compressor pode ser instalado utilizando uma alça metálica ou com o suporte lateral
de montagem no compressor.
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• Alça
Coloque a alça sobre o centro do compressor.
Instale a porca e o parafuso da alça através dos orifícios na parte inferior da alça e parte até
que a mesma se encaixe no compressor.
Fixe o compressor e a alça utilizando dois parafusos de cabeça redonda de 1/4” de
comprimento.

• Suporte lateral
Instale um parafuso de 8mm e “pendure” o compressor no parafuso.
3. Corte a mangueira de ar no comprimento desejado utilizando um estilete afiado.
4. Instale a mangueira de ar no compressor deslizando-a sobre a saída de ar. Certifique-se
de que não haja torções na mangueira que possam bloquear o ar.
5. Lubrifique o compressor a cada 4-5 meses para evitar possíveis perdas de eficiência.
Para lubrificar o compressor, retire a mangueira de ar do compressor e coloque 3-4
gotas de óleo leve na saída de ar. Não lubrifique demais. Deixe o óleo lubrificar por
alguns minutos e em seguida ligue o compressor momentaneamente para distribuir o
óleo.
O não acionamento do compressor antes de reconectar a mangueira de ar pode
resultar em sopro de óleo no diafragma da buzina e contaminá-lo.
6. Conecte novamente a mangueira de ar ao compressor.
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Esquema de instalação

Modelos

Tensão

Corrente

dB

Dimensões (mm)

Peso (Kg)

11107

12V

20A

126

241x89x89

1,45

10105

12V

20A

120

432x95x95

1,65

10524

24V

10A

120

432x95x95

1,65
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Modelos

Tensão

Corrente

dB

Dimensões (mm)

Peso (Kg)

11108

12V

20A

127

241x127x95

1,95

10108

12V

20A

127

241x127x95

2,1

11106

12V

20A

121

432x178x95

2,25

10624

24V

10A

121

432x95x95

1,65
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Fiação do compressor
Nota: os seguintes itens são necessários para completar a fiação da buzina e não estão
incluídos com a buzina: botão de acionamento, fusível de 20 amperes, por fusível,
conectores de engate rápido 1/4”, fios de energia
1. Selecione o fio adequado de acordo com a tabela de fios abaixo.
2. O comprimento do fio deve possuir uma folga para evitar tensão nos terminais e no
próprio fio.
3. Conecte os fios conforme o esquema de instalação. Recomenda-se que os conectores
sejam soldados aos fios.
4. Se o som da buzina for fraco, verifique todas as conexões dos fios e a mangueira de ar.
Tabela de fios para instalação 12V
Comprimento do fio*

Seção transversal do fio

0 - 20’

0 - 5 metros

14 AWG

1,9 mm2

21 - 30’

6 - 9 metros

12 AWG

2,3 mm2

31 - 50’

10 - 15 metros

10 AWG

3,0 mm2

51 - 80’

16 - 24 metros

8 AWG

4,0 mm2

> 80’

> 24 metros

6 AWG

5,3 mm2

*Medido da bateria para o compressor e de volta para a bateria (positivo + negativo).

Para substituir uma buzina elétrica pelo modelo a ar, será necessário substituir a fiação por
um fio de bitola maior e fusível de 20A, conforme a tabela anterior.

Solução de problemas
Se a buzina a ar não emitir som ou emitir baixo ruído, verifique o seguinte:
1. Verifique se o fusível está queimado.
2. Verifique se a mangueira de ar não está torcida.
3. Verifique a fiação em busca de fios quebrados ou desgastados. Verifique o compressor
com um medidor de tensão DC para tensões de 12 ou 24V, dependendo do modelo,
enquanto o botão de acionamento estiver pressionado.
4. Verifique o diafragma da buzina. Inspecione o diafragma por contaminações ou danos.
Se houver óleo, limpe o diafragma com um pano.
5. Verifique a lubrificação do compressor. Realize a lubrificação do compressor como
recomendado neste manual.
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