Manual de Instruções para Gaiutas LIB/PLA/GEN Vetus

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 Retiro – SP
www.marineoffice.com.br
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Introdução

Instalação

Este manual se aplicas as seguintes gaiutas Vetus:
- Libero (gaiutas de escape e ventilação)
- Planus (gaiutas de escape e ventilação)
- Genius (gaiutas de escape e ventilação)

Nota: A categoria mais alta permitida ou a área de uso permitida é
indicada em cada gaiuta.

Quando instalar
instalar aa gaiuta,
gaiuta leve
leve em
em consideeração
consideração ooseguinte:
Quando
seguinte:
- A gaiuta deve abrir para fora.
- Instale a gaiuta em uma superfície completamente plana! A gaiuta
nunca será à prova d’água quando fechada se instalada em uma
superfície curva!
Primeiro preencha a superfície curva com uma estrutura de
madeira apropriado.

Operação
Gaiutas Libero, Planus e Genius com dobradiças:
Abertura:
Solte as travas se estiverem travadas, veja desenho 1 - (1). Gire as
travas em 1/4 de volta e empurre a gaiuta para abrir. As travas
também podem ser abertas pelo lado de fora. Trave a gaiuta na
posição aberta com o suporte lateral.
As travas não podem ser bloqueadas em gaiutas de ventilação e só
podem ser abertas a partir do interior. A gaiuta de ventilação
permanece aberta em qualquer posição devido às dobradiças de
aperto.

Ventilação:

- Não é possível verificar se a gaiuta é à prova d’água até que seja
completamente instalada no barco.
- Quando a gaiuta não foi instalada adequadamente no barco, a
abertura e fechamento pode danificar o quadro de alumínio e/ou
dobradiças quando as dobradiças foram ajustadas com muito
aperto!
- Mesmo quando a gaiuta foi instalada, as dobradiças não devem
ser ajustadas com muito aperto, isso pode danificar o quadro e/ou
dobradiça, então uma boa vedação não pode ser garantida.
Desenhe o furo aonde será instalada a gaiuta usando o quadro de
alumínio da gaiuta, veja desenho 3.
Remova todas as rebarbas cuidadosamente e suavize as arestas.

Abra a gaiuta cerca de 1cm e gire a trava para a posição fechada. A
gaiuta está agora travada na posição de ventilação, veja desenho 1 (3) e (4). Bloqueie a trava se necessário, veja desenho 1 - (2).

Fechamento:
Certifique-se de que as travas estejam na posição aberta. Solte o
suporte lateral. Puxe a gaiuta para fechar, gira a trava em 1/4 de volta
para fecha-la, veja desenho 1 - (2).
Nota: A gaiuta PLANUS não é equipada com o suporte lateral para
fixação da abertura, esta gaiuta permanecerá aberta em qualquer
posição devido às suas dobradiças.

Segurança
As travas da gaiuta devem estar destravadas quando navegar, veja
desenho 1 - (1).
AVISO: Sempre verifique se as travas laterais estão devidamente
travadas! O fechamento inesperado de uma gaiuta pode machucar
os dedos das mãos e dos pés.

ATENÇÃO
A liberação de poeira quando cortar ou lixar fibra de vidro
reforçada com poliéster é perigosa para os pulmões e olhos.
Então sempre use mascara de pó e óculos de proteção quando
trabalhar com este material. Ventile a área de trabalho.

Posicione a gaiuta sobre o furo feito e marque os furos de fixação do
quadro de alumínio, veja desenho 4. Faça os furos e remova as
rebarbas. Aplique uma quantidade suficiente de selante para garantir
uma boa vedação, veja desenho 5. Posicione a gaiuta no deck.
Fixando o quadro no deck - material do deck:
-Fibra de vidro reforçada com poliéster, use parafusos autoroscantes de 4,2mm de diâmetro.
-Aço, use porcas e parafusos M5.

Manutenção

Dados Técnicos

Limpe o alumínio anodizado regularmente, 2 a 4 vezes ao ano,
dependendo de quão sujo ele está.
Use apenas agentes de limpeza naturais. NÃO use produtos de
limpeza alcalinos, ácidos e/ou abrasivos.
Após a limpeza, aplique uma pequena camada de cera transparente
para proteção.

Quadro do deck, quadro da gaiuta
Janela

Quadro do deck,
Janela

Proteja as borrachas de vedação com talco.
Quadro do deck, quadro da gaiuta
Janela

Gaiutas Liber e Planus
Reajuste das dobradiças:
Ajuste as dobradiças se a gaiuta não permenece na posição aberta,
veja desenho 6.

A gaiuta pode ser aberta em um ângulo máximo de 180º.
Por favor certifique-se de que há espaço suficiente para quando
estiver totalmente aberta em 180º.

Gaiutas de ventilação

Gaiutas de ventilação

