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BELANGRIJK 
Verwijder de haard voorzichtig uit de verpakking en controleer of het verwarmingselement en de 

stroomkabel niet beschadigd zijn tijdens het transport. Maak geen gebruik van de haard als deze is 
beschadigd.  

 

Houd rekening met het gewicht van de haard voordat u deze uit de verpakking verwijdert en installeert. 
Beter dit te doen met de hulp van een andere persoon.  

 

De accessoires bevinden zich in een doos aan de zijkant van de haard. 
 

Lees altijd eerst deze handleiding voordat u probeert de haard te installeren en te gebruiken en bewaar 
de handleiding op een veilige plek.  

 
Uw haard heeft een garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum. 
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Registratienummer WEE / DH1656ZW 

elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mogen niet bij   
het huishoudelijk afval worden gegooid. 

Recycle op verantwoorde wijze. 

 

Inhoud 
 

Recycling 
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• WAARSCHUWING: Bedek het verwarmingselement niet, om oververhitting te voorkomen. 
• Alleen voor gebruik binnenshuis. 
• Gebruik de haard niet in de nabijheid van een bad, douche of zwembad. 
• Gebruik de haard nooit om wasgoed te drogen. 
• Het verwarmingselement mag zich niet vlak onder een stopcontact bevinden. 
• Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. 
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met 

verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits zij 
toezicht hebben of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige 
manier en de gevaren die ermee gepaard gaan kunnen overzien. Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. Kinderen mogen niet zonder toezicht het apparaat reinigen of onderhoud eraan 
verrichten. 

• Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden tenzij zij constant onder toezicht 
van een volwassene staan. 

• Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud mogen alleen het toestel aan- en uit zetten als deze is 
geïnstalleerd op een plaats en manier die voldoet aan de gestelde eisen zoals beschreven in deze 
handleiding. Er moet toezicht zijn of door iemand die de mogelijke gevaren en risico’s kan overzien.  

• Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud mogen daarnaast niet de stekker in het stopcontact steken, het 
toestel reinigen of onderhoud aan het toestel uitvoeren. 

• Sommige onderdelen van de producten kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. 
Er moet met name worden opgelet als er kinderen en kwetsbare mensen aanwezig zijn 

• Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de vuureffectelementen spelen. 
• Zoals bij ieder ander elektrische apparaat geldt dat hoewel de instructies op zoveel mogelijk 

situaties en omstandigheden van toepassing zijn, men voorzichtig en met gezond verstand te werk 
dient te gaan bij de bediening van het apparaat, met name in de nabijheid van kleine kinderen. 

• VOORZICHTIG: Het verwarmingselement is voorzien van een automatisch uitschakelmechanisme 
om schade door oververhitting te voorkomen. Het element wordt voortdurend en automatisch 
uitgeschakeld als de luchtstroom wordt beperkt. Bedek nooit de ventilatieopeningen. Als u de 
haard opnieuw wilt instellen, schakel deze dan uit, ontkoppel deze van de voeding en verwijder de 
oorzaak van de oververhitting. Laat het verwarmingselement een tijdje afkoelen voordat u de 
haard weer aanzet. 

• VOORZICHTIG: Om een onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen mag het 
apparaat niet worden gevoed via een externe schakelunit (zoals een timer) of worden aangesloten 
op een stroomvoorziening die regelmatig van buitenaf wordt in- en uitgeschakeld. 

 
 
 
 

 

Belangrijke veiligheidsinformatie en waarschuwingen 

Als een schoorsteen niet volledig is geblokkeerd, leidt enige trek ertoe dat het 
verwarmingselement tijdens gebruik wordt uitgeschakeld. Ga ook voorzichtig te 

werk bij het aanbrengen van de haard in een spouwmuur in het geval van vocht of 
tocht bij volledig afgesloten externe ventilatieopeningen 
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Handelsnaam: Glazer 
Electrische aansluiting:  220-240 Vac, 50Hz Class 1 
Product Type: Elektrische haard (Ventilatorkachel) 

Vereisten: 
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015   
EN61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013 
 
Gemaakt door:  Flamerite Fires Ltd. Greenhough Road, Lichfield. Staffs. WS13 7AU. UK 

 
 
 
 
 

 
 
  

Een voeding van 230V 13A 50Hz is vereist  
Maximaal stroomverbruik: 1500 watt  

 
Een stroomkabel van 1,8 meter wordt meegeleverd.  

 
Minimumopening voor het plaatsen van de haard 

Model H W1 zijde W2 zijde W3 zijde D 
750 630mm 795mm 775mm 760mm 265mm 

1000 575mm 1045mm 1025mm 1010mm  265mm 
1300 575mm 1345mm 1325mm 1310mm 265mm 
1500 575mm 1545mm 1525mm 1510mm 265mm 
1800 575mm 1845mm 1825mm 1810mm 265mm 

 

                   Zichtbaar vuurgebied na plaatsing 
Model H W1 zijde W2 zijde W3 zijde D2/3 zijde 

750 410mm  795mm 775mm 750mm 180mm 
1000 350mm 1045mm 1025mm 1000mm  180mm 
1300 350mm 1345mm 1325mm 1300mm  180mm 
1500 350mm  1545mm 1525mm 1500mm 180mm 
1800 350mm  1845mm 1825mm 1800mm 180mm 

 
 
 

 Technische Specificatie 
 

CE-Verklaring 
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VERDRAAI, FORCEER OF PERS DE HAARD NIET TIJDENS DE INSTALLATIE. 
 

Er moet voldoende ruimte zijn om de haard gemakkelijk in of tegen een muur te plaatsen. PERS DE HAARD 
NIET IN EEN OPENING aangezien daardoor de behuizing vervormd kan raken en de glazen plaat niet goed 

naar binnen toe kan worden gekanteld. 

U kunt zelf kiezen op welke hoogte u de haard aanbrengt in of op de muur, maar we raden u aan een 
afstand aan te houden van 350-450 mm tussen de vloer en de onderkant van de haardopening (niet de 

onderkant van de haard). 

De haard moet goed ondersteund worden in of op een constructie. Een muursteun of dorpel moet worden 
aangebracht op de vereiste hoogte om ervoor te zorgen dat het apparaat niet het gewicht van een muur of 

schoorsteenmantel of schouw draagt. Bevestig de haard nooit alleen op gipsplaat. 

Sluit de stroomkabel aan en steek deze stevig in de connector onder de haard 
 

1 zijde 2 zijden 3 zijden 

 
1. Glazer Zijpanelen voor 1 of 2 zijdige montage 

De afdekpanelen bestaan elk uit twee delen en worden direct over het glazen zijpaneel aangebracht.  Als u 
de afdekpanelen moet aanbrengen, volgt u de instructies en raadpleegt u de afbeeldingen hieronder.    

Installatiehandleiding 
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• Breng deze bij elkaar alsof u een bak vormt met een rand aan elk van de vier zijden. 
• Schuif deze op de haard zodat de naar voren gerichte rand van het binnenste paneel de rand van het 

glazen paneel raakt. 
• Bevestig dit met de vier schroeven, twee aan de bovenkant en onderkant, maar zorg dat het 

binnenste paneel en het glazen paneel vrij kunnen bewegen en naar voren en achteren kunnen 
schuiven. 

 
2. Glazer & Luca aanbrengen op een muur of in een constructie 

Voordat u de Luca aan de muur bevestigt, moeten de bovenkant en de basis worden 
verwijderd, zie paragraaf 5. 

Voer de volgende stappen uit om uw haard stevig op zijn plaats en aan een muur te bevestigen. De 
bevestigingsbeugels voor de onderkant en bovenkant zijn al bevestigd aan de haard. De onderste beugel 
moet worden verwijderd om het proces te beginnen. 

a. Onderste beugel 
       

Bevestigingselementen 450 750 1000 1300 1500 1800 
Schroeven van 60 mm 2 3 4 4 4 4 

M10-pluggen 2 3 4 4 4 4 
M6-bouten 2 2 2 2 2 2 

M6-sluitringen 2 2 2 2 2 2 
     

Verwijder de M6-bouten en sluitringen (verwijder alleen de onderste beugel). Markeer de positie en boor 
gaten met een M10-boortje en breng de pluggen aan. Bevestig de beugel aan de muur met de schroeven van 
60 mm. 

 

b. Bovenste beugel 
        

Bevestigingselementen  450 750 1000 1300 1500 1800 
Schroeven van 60 mm  2 3 3 3 3 4 

M10-pluggen  2 3 3 3 3 4 
Schroeven van 13mm  2 3 4 4 4 4 

        
Beter dit te doen met de hulp van een andere persoon. Laat voor dit moment de bovenste beugel op zijn 
plaats zitten. Plaats de haard op de onderste beugel en breng de M6-bouten en sluitringen weer via de 
gleuven in de haard aan. Houd de haard stevig tegen de muur gedrukt en breng markeer over de gehele 
lengte van de bovenste beugel en in de gleuven boven iedere opening. Verwijder opnieuw de M6-bouten en 
sluitringen en plaats de haard op de grond. 
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Verwijder de schroeven van 13 mm en de bovenste beugel van de haard. Markeer de bevestigingsgaten op 
de muur ter referentie, boor de gaten met een M10-boortje en breng de pluggen aan. Breng de beugel op 
de muur aan met de schroeven van 60 mm. 

 
c. Bevestig de haard op de beugels.  

 
Plaats en houd de haard op de onderste beugel en schroef de bovenste beugel vast op de haard met de zelf tappende 
schroeven van 13 mm. Nu kunt u de haard waterpas zetten wanneer u de M6-bouten en sluitringen weer via de 
gleuven van de onderste beugel in de haard aanbrengt.  

 

 
 
 
 

Uw haard is nu goed bevestigd. Zorg dat de stroomkabel stevig op zijn plaats zit. 
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3. Glazer Flamerite-haardsuite aanbrengen 
 

Modulaire wand 8 schroeven van 13 mm. 4 boven en 4 onder 
& vrijstaand 

Modulaire schoorsteen- 3 M10-pluggen van 50 mm. 3 schroeven van 60 mm 
mantel 2 schroeven van 50 mm en kapjes. 4 schroeven van 13 mm 

a. Als de haard aan de muur wordt bevestigd, dan kan de basis vanaf de voorkant op zijn plaats 
worden geschoven tussen de flens rondom de opening en de uittrekbare lipjes A. Zorg dat de 
stroomkabel stevig in de haard is gedrukt en geen belemmering vormt voor de suite wanneer deze 
tegen de muur is geplaatst. 

 
 

b. Gebruik vier van de schroeven van 13 mm voor de bevestiging van de basis van de haard langs de 
flens aan de zijkant en breng de sieromlijsting aan. 
B. De sieromlijsting is het lange zwarte kanaal dat een mooie strakke rand vormt langs de 
onderkant van de haardopening. Deze wordt met magneten op zijn plaats gehouden. 

 

c. Bevestig de glanzende zwarte sierlijsten aan weerszijde van de opening van de haard (C), die 
ook met magneten op hun plaats worden gehouden. 
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d. Als u een complete schouw (schoorsteenmantel) aanbrengt, ga dan verder bij stap e.  
Schuif de bovenkant vanaf de voorzijde D tussen de flens rondom de opening en de uittrekbare lipjes. 
Zorg dat de bovenkant van ieder glanzend zwart sierlijst C in de uitsparing rondom de opening past 
wanneer de bovenkant naar de muur wordt geduwd. Gebruik aan de onderkant vier van de 
meegeleverde zelf tappende schroeven van 13 mm en schroef enkel de zijkanten van de bovenkant 
vast 
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e. Voor de schouw moet een houten lat worden aangebracht op de muur boven de haard met 
behulp van drie M10-pluggen van 50 mm en schroeven van 60 mm. Gebruik een M10-boortje voor 
het boren van de gaten. De houten lat moet worden aangebracht vanaf de bovenkant van de 
haard tot aan de onderkant van de houten lat, precies in het midden zodat de schouw gemakkelijk 
over de haard kan worden geschoven voor uitlijning met de boorgaten aan weerszijden van de 
houten lat. 

Hoogte vanaf de bovenkant van de haard: 600 = 885 mm / 900 = 1110 mm / 1000 = 1040 mm 
Schuif voorzichtig de schouw erop vanaf de voorzijde D tussen de flens rondom de opening en de 
uittrekbare lipjes. Zorg dat de bovenkant van ieder glanzend zwart sierlijst C in de uitsparing rondom 
de opening past als de schouw tegen de muur wordt geduwd. Gebruik de twee schroeven van 50 
mm om de schouw te bevestigen op de houten lat F en duw de witte plastic afdekkingen op de 
bovenkant. Gebruik aan de onderkant vier meegeleverde schroeven van 13 mm en borg alleen de 
zijkanten. 

 
 
 
 
 
 
 
HANG GEEN ZWARE OBJECTEN AAN DE SCHOUW 
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4. Luca 450 vrijstaand (met of zonder log box) of in de Luca 450 Suite 
Verplaats en positioneer naar de door u gewenste locatie. Bij montage van de optionele rookgasafvoer 
wordt deze eenvoudig boven en tegen de muur geplaatst.  
 
 

 
5. Luca bovenblad en onderstel, verwijder en vervang bij wandmontage of bij gebruik in de 450 suite. 

(Illustraties in dit voorbeeld betreffen model 450, hetzelfde principe geldt voor de 1500) 

 
 

• Verwijder de vier schroeven en schuif de bovenkant naar voren. 

 

• Verwijder de sierlijsten aan beide zijkanten en de voorkant; ze worden met magneten op hun plaats 
gehouden. 

• Verwijder de vier schroeven en schuif het basisgedeelte naar voren. 
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De vuureffect elementen moeten worden geplaatst zoals aangegeven in het boekje. 
 

Ga voorzichtig te werk om te voorkomen dat het kanaal aan de voorkant van de haard wordt 
geblokkeerd. Als u iets hierin laat vallen, dan moet dit worden verwijderd voordat de glazen 

voorruit geplaatst wordt  
 
 
 
 
 
 
 

Wij raden u aan het glas voor de Glazer 1500 & 1800 met twee personen te plaatsen 
 

Duw de glazen plaat voor de zijkant naar de achterkant van behuizing A 
 

U zult zien dat er een lange sleuf aan de onderkant van de opening is, van 10 mm breed, die over de gehele 
lengte aan de voorkant van de roosters van het verwarmingselement loopt. Duw de glazen plaat onder een 
hoek van 45° omhoog in deze opening en zorg dat de onderkant van het glas uit de buurt blijft van de 
onderrand van de opening. Kantel de glazen plaat de haard in en laat deze voorzichtig in het grote kanaal 
zakken dat langs de opening loopt en voorkom contact met de dempers B & C 
 

 
 
 

Plaatsen en verwijderen van voorruit 

Vuureffect elementen 
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Schuif handvat D langs de rechter bovenkant van het glas. 
 
De bovenste glazen rail is magnetisch en kan eenvoudig op zijn plaats worden bevestigd langs de 
bovenkant van opening E. Pas de positie van het handvat aan in de gleuf op de rail. 
 

 

Terwijl de glazen ruit van de voorkant naar achteren is gekanteld trekt u de glazen ruit van de zijkant naar 
voren in de richting van F. Als u de glazen ruit van de voorkant wilt openen en sluiten, plaats dan uw 
wijsvinger op het handvat zoals te zien is in afbeelding G. U kunt de glazen ruit van de voorkant en de 
glazen ruit van de zijkant precies positioneren voor de beste plek en afwerking. Zorg dat de glazen ruit van 
de voorkant gemakkelijk kan worden teruggeschoven en druk de microschakelaar in op de onderkant van 
de behuizing van het verwarmingselement. 
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• Haard heeft geen stroom: Controleer het stopcontact, de stekker, de zekering en de dimmer. 
• De verwarming gaat snel uit nadat deze is aangezet: Stel de thermostaat in op een hogere 

temperatuur. 
• Geen verlichting: Zorg dat de haard is aangezet. Controleer of het verwarmingselement werkt; zo ja, 

controleer dan de dimmer. 
• Het verwarmingselement blaast koude lucht naar buiten: De beveiliging tegen oververhitting kan 

geactiveerd zijn. Controleer op tekenen van obstructie rondom het verwarmingselement. Als dit 
een voortdurend probleem is en de haard in een spouwmuur of schouw is geïnstalleerd, 
controleer dan bij de installateur of de invoeropening volledig is afgedicht tegen aangezogen lucht 
(trek) en tocht. 

• Geluiden bij verlichting: In verband met bewegende onderdelen kan de elektrische haard een geluid 
maken. 

• Geluid wanneer het verwarmingselement in gebruik is: Het geluid van stromende lucht is normaal. 
 

 

WAARSCHUWING: Voordat u onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden uitvoert, moet u altijd eerst 
de haard loskoppelen van de netvoeding. 

 

LED-lampen Radia Flame vervangen 
Dimbare E14 LED-lampen 240 V 6 W 3000k 

We raden u aan lampen te laten vervangen door een onderhoudsmonteur van Flamerite of een andere 
bevoegde persoon met vergelijkbare kwalificaties om risico’s te voorkomen. Laat de lampen voldoende 
afkoelen en verwijder dan de glazen plaat/platen en vuureffectelementen (zie Installatie). Verwijder de 

twee schroeven aan weerszijden van het brandstofbed en til dit eruit. Verwijder de lampen, het 
brandstofbed, de vuureffectelementen en het glas, en breng deze weer aan maar met nieuwe lampen. De 

vervangingslampen hebben een garantie van 2 jaar. Vervangingselementen zijn verkrijgbaar 
www.flameritefires.com 

LED-strips Radia Flame vervangen 
De LED-strips en het stuurprogramma dient u te laten vervangen door een onderhoudsmonteur van 

Flamerite of een andere bevoegde persoon met vergelijkbare kwalificaties om risico’s te voorkomen. De 
vervangende verlichting heeft een garantie van 2 jaar. 

Vervangingselementen zijn verkrijgbaar www.flameritefires.com 
 

Reiniging 
De haard kan worden schoongemaakt met een zachte doek en een niet-schurende glasreiniger. 

 
 

Onderhoud  
  

 
 
 
 
 
 

Storingen 
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Technische gegevens van de verwarmingselementen 

Radia Flame 
Model   450 750 1000 1300 1500 1800   

Item @ 240 V, 50 Hz Symbool Waarde Waarde Waarde Waarde Waarde Waarde Eenheid 
Vermogen 

Vermogen, nominaal   Pnom 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 

Vermogen, minimaal 
(indicatief)   Pmin 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 kW 

Maximaal vermogen constant gebruik Pmax,c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 
Supplementair elektriciteitsverbruik   

Bij nominale vermogen   elmax 0,038 0,039 0,051 0,063 0,063 0,082 kW 

Bij minimale vermogen   elmin 0,038 0,039 0,051 0,063 0,063 0,082 kW 

In stand-by elSB 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 kW 
Soort warmteafgifte/kamertemperatuurregeling 
Met optie afstandsbediening               
Regeling kamertemperatuur, detectie van open ramen       ja 
Adaptieve start          ja 
Met elektronische regeling kamertemperatuur plus weektimer       ja 

Contactgegevens: Flamerite Fires Ltd. WS13 7AU. UK. www.flameritefires.com 

Nitra Flame 

  
 

Model   450 750 1000 1300 1500 1800   

Item @ 240 V, 50 Hz Symbool Waarde Waarde Waarde Waarde Waarde Waarde Eenheid 
Vermogen 

Vermogen, nominaal   Pnom 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 

Vermogen, minimaal 
(indicatief)   Pmin 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 kW 

Maximaal vermogen constant gebruik Pmax,c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 

Supplementair elektriciteitsverbruik   

Bij nominale vermogen   elmax 0,030 0,042 0,041 0,049 0,051 0,058 kW 

Bij minimale vermogen   elmin 0,030 0,042 0,041 0,049 0,051 0,058 kW 

In stand-by elSB 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 kW 
Soort warmteafgifte/kamertemperatuurregeling 
Met optie afstandsbediening               
Regeling kamertemperatuur, detectie van open ramen       ja 
Adaptieve start          ja 
Met elektronische regeling kamertemperatuur plus weektimer       ja 

Contactgegevens: Flamerite Fires Ltd. WS13 7AU. UK. www.flameritefires.com 

Technische gegevens 
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Radia Flame 

 
Nitra Flame 

 

 

 
Elektrische schema’s 


	VERDRAAI, FORCEER OF PERS DE HAARD NIET TIJDENS DE INSTALLATIE.
	1 zijde 2 zijden 3 zijden
	2. Glazer & Luca aanbrengen op een muur of in een constructie
	3. Glazer Flamerite-haardsuite aanbrengen
	HANG GEEN ZWARE OBJECTEN AAN DE SCHOUW
	De vuureffect elementen moeten worden geplaatst zoals aangegeven in het boekje.
	Ga voorzichtig te werk om te voorkomen dat het kanaal aan de voorkant van de haard wordt geblokkeerd. Als u iets hierin laat vallen, dan moet dit worden verwijderd voordat de glazen voorruit geplaatst wordt
	Reiniging
	Onderhoud

