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VIGTIGT 
 

Tag forsigtigt pejsen ud af emballagen, og kontroller, at hverken pejsen eller strømledningen er blevet 
beskadiget under transport. Du må ikke betjene pejsen, hvis den er beskadiget.  

 

Vær opmærksom på vægten af pejsen, før du tager den ud af emballagen og installerer den.  
Overvej om du har brug for hjælp. 

 

Tilbehør fås i en kasse pakket ved siden af pejsen. 
 

Læs altid brugervejledningen, før pejsen installeres og bruges, og opbevar den et sikkert sted. 
 

Din pejs er dækket af garanti i to år fra købsdatoen. 
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Registreringsnr. WEE / DH1656ZW 

I overensstemmelse med europæisk direktiv 2012/19 / EU må affald 
af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes sammen 

med husholdningsaffald. 

Genbrug ansvarligt. 
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• ADVARSEL: Med henblik på at undgå overopvarmning må pejsen ikke tildækkes. 
• Kun til indendørs brug. 
• Må ikke bruges i nærheden af badekar, bruser eller swimmingpool. 
• Du må aldrig bruge pejsen til at tørre tøj. 
• Pejsen må ikke anbringes lige nedenunder en stikkontakt. 
• Brug af forlængerledning anbefales ikke. 
• Udstyret kan bruges af børn fra alderen 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, 

sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under 
opsyn eller fået instrukser i brugen af udstyret på forsvarlig vis og er bekendt med de forbundne 
farer. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af 
børn uden opsyn. 

• Børn under 3 år skal holdes på afstand af pejsen, medmindre de fortsat er under opsyn. 
• Børn over 3 år og under 8 år må kun tænde og slukke for udstyret, forudsat at det er blevet anbragt 

eller installeret i den tilsigtede driftsposition, og hvis de har modtaget opsyn eller instrukser i 
brugen af udstyret på forsvarlig vis og er bekendt med de forbundne farer. 

• Børn over 3 år og under 8 år må ikke sætte pejsen til, regulere og rengøre den eller udføre 
brugervedligeholdelse på udstyret. 

• Visse dele af dette produkt kan blive meget varme og give forbrændinger. Der skal udvises særlig 
opmærksomhed, når der er børn eller sårbare personer til stede. 

• Man skal udvise forsigtighed for at sikre, at børn ikke leger med brændeeffekterne. 
• Som med alt andet elektrisk udstyr, selvom instrukserne har til hensigt at dække så mange 

forskellige situationer som muligt, skal du udvise forsigtighed og almindelig sund fornuft, når du 
betjener pejsen, især i nærheden af små børn. 

• FORSIGTIG: Pejsen er udstyret med en automatisk strømafbryder for at forhindre beskadigelse 
grundet overopvarmning. Varmeelementet vil automatisk strømafbrydes, hvis luftstrømmen 
blokeres. Du må aldrig tildække luftåbningerne. Med henblik på at nulstille pejsen skal du koble 
den fra hovedstrømforsyningen og fjerne grunden til overopvarmning. Lad pejsen afkøle i et 
passende tidsrum, og tænd så for den igen. 

• FORSIGTIG: Med henblik på at undgå faren ved utilsigtet nulstilling af den termiske strømafbryder 
må udstyret ikke tilføres energi fra en ekstern koblingsanordning som f.eks. en timer, eller 
forbindes til et kredsløb, som regelmæssigt tændes og slukkes af et hjælpeudstyr. 

 

Når en skorsten ikke er fuldt lukket, vil enhver trækken få pejsen til at strømafbrydes 
under brug. Man skal være forsigtig med at installere pejsen i en hulrumsvæg, så 

man undgår fugt eller trækken med de eksterne luftudløb tættet helt. 

Vigtig sikkerhedsinformation og advarsler 
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Produktnavn: Glazer 

Elektrisk Vurdering:  220-240 Vac, 50Hz Class 1 
Produkttype: Elektrisk brand (varmelegeme) 

Krav: 
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 

 
Fremstillet af:  Flamerite Fires Ltd. Greenhough Road, Lichfield. Staffs. WS13 7AU. UK 

 

 
Der kræves en 230V, 13A, 50Hz forsyning.  

Maksimalt strømforbrug: 1500 watt  
 

Der leveres en 1,8 meter ledning med et BS1363-stik indeholdende en BS1362 13A-sikring. Brug kun en 
BS1362 13A sikring med dette apparat. 

 
Minimum åbning til at anbringe og indføre pejsen 

Model H W1side W2side W3side 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 

 

                   Synligt brændeareal efter anbringelse 
Model H W1side W2side W3side D2/3 side 

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 

 

Teknisk specifikation 

 

CE Erklæring 
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DU MÅ IKKE VRIDE, TVINGE ELLER KLEMME PEJSEN UNDER INSTALLATIONSPROCESSEN. 
 

Der skal være tilstrækkeligt med plads for at pejsen kan passe godt i mellemrummet eller mod en væg. DU 
MÅ IKKE KLEMME DEN IND I EN ÅBNING, da det evt. vil deformere indsatsen og forhindre glasruden i at 

bevæge sig korrekt. 

Den højde, du vil anbringe pejsen i, er op til dig, men vi anbefaler en afstand på mellem 250-450 mm fra 
gulvet til bunden af pejsåbningen (ikke bunden af selve pejsen). 

Pejsen skal være godt understøttet i eller på den valgte struktur. En vægstøtte eller bjælke skal anbringes i 
den ønskede højde for at sikre, at udstyret ikke understøtter vægten på den færdigbehandlede væg eller 

kaminfremspring. Den må aldrig fastgøres udelukkende på en gipsplade. 

 
Tilslut og sæt strømkablet tæt ind i stikket under ilden 

 
1 side 2 side 3 side 

 
1. Glazer Sidepaneler til montering på 1 eller 2 sider. 

Blankepanelerne består af to dele hver og monteres direkte over sideglasset. Følg instruktionerne på 
billederne nedenfor, hvis du har brug for at montere blanket / panel

Installationsvejledning 
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• Stil dem sammen, som om du har lavet en bakke med en kant/bøjning på hver af de fire sider 
• Skub dem på pejsen, så den forreste kant/bøjning på inderpanelet rører ved glaspanelets kant. 
• Fastgøres med de fire skruer, to foroven og forneden, men sørg for, at inderpanelet og glasruden 

kan bevæge sig frit til at glide fremad og bagud. 
 

2. Glazer og Luca fastgøres på en væg eller i en åbning 
(Inden Luca monteres på væggen, skal toppen og bunden fjernes, se afsnit 5). 

Træf følgende foranstaltninger for at sætte din pejs godt på plads på en væg. Fastgøringsbeslagene til både 
top og bund leveres allerede fastgjort på pejsen. Det nederste beslag skal tages af, for at du kan starte 
processen. 

a. Nederste beslag 
 

Opspændinger 450 750 1000 1300 1500 1800 
60 mm skruer 2 3 4 4 4 4 
M10 rawlplugs 2 3 4 4 4 4 

M6 bolte 2 2 2 2 2 2 
M6 boltskive 2 2 2 2 2 2 

 
Tag M6 boltene og spændeskiverne af (tag kun nederste beslag af). Afmærk hullerne, bor dem med et  
M10 bor, og sæt rawlplugsene i. Brug 60 mm skruerne til at fastgøre beslaget til væggen. 

 

 

b. Øverste beslag 
 

Opspændinger 450 750 1000 1300 1500 1800 
60 mm skruer 2 3 3 3 3 4 
M10 rawlplugs 2 3 3 3 3 4 
13 mm skruer 2 3 4 4 4 4 

 
Du vil evt. være nødt til at bede en anden person om hjælp. For øjeblikket så lad det øverste beslag blive 
siddende.  Anbring og hold pejsen ovenpå det nederste beslag, og sæt M6 boltene og spændeskiverne 
gennem rillerne og tilbage i pejsen. Hold pejsen fast skubbet ind mod væggen, sæt et mærke langs med 
længden på det øverste beslag og i rillerne over hvert hul. Tag M6 boltene og spændeskiverne af igen, og stil 
pejsen på gulvet. 
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Tag de 13 mm skruer ud og det øverste beslag af pejsen. Brug det som en skabelon til at afmærke 
borehullerne på væggen, bor hullerne med et M10 bor, og sæt rawlplugsene i. Brug 60 mm skruerne til at 
sætte beslaget fast på væggen. 

 
c. Sæt pejsen fast på beslagen 

 
Anbring og hold pejsen ovenpå det nederste beslag, og skru det øverste beslag tilbage i pejsen med 13 mm 
galopskruerne. Ved dette punkt vil du kunne rette op på pejsen, når du sætter M6 boltene og spændeskiverne ind 
gennem rillerne i det nederste beslag og tilbage i selve pejsen. 

 

Din pejs sidder nu fast. Sørg for, at strømledningen er sat stramt til. 
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3. Anbringelse af Glazer i et Flamerite-pejsemøbel 
 

Modulær væg 8x 13mm skruer. 4 øverst og 4 nederst 
og fritstående 

Modulært 3x M10 x 50 mm rawlplugs. 3x 60 mm skruer 
Kaminfremspring 2x 50 mm skruer og skruehætter. 4x 13m skruer. 

 

a. Når pejsen er sat på væggen, vil bunden glide ud fra forsiden mellem den fremstående kant, der 
går rundt om åbningen, og trækfligene A. Sørg for, at strømledningen sidder godt skubbet ind i 
pejsen og ikke smudser pejsemøblet til, når det er op imod væggen. 

 
b. Brug fire 13mm skruer til at fastgøre bunden til pejsen langs med den fremstående sidekant, og sæt 

pyntestrimlen B på. Pyntestrimlen er den lange, sorte kanal, som giver en pæn kant langs bunden af 
pejsåbningen. Den holdes på plads med magneter. 

 
c. Sæt de sorte, blanke pyntepaneler på hver side af åbningen C fast på pejsen. De holdes også på plads 

med magneter. 
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d. For anbringelse af et fuldt kaminfremspring så gå til næste trin e. 

Skub topstykket af forsiden D mellem den fremstående kant, der løber rundt om åbningen og 
trækfligene. Sørg for, at topstykket på hver af de sorte, blanke pyntepaneler C passer ind i 
fordybningen omkring udskæringen, når toppen skubbes tilbage mod væggen. På undersiden brug 
fire af de medfølgende 13mm galopskruer til at fastgøre siderne på topstykket. 
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e. Kaminfremspringet kræver, at en stang sættes på væggen over pejsen ved brug af de tre M10 x 50 
mm rawlplugs og 60 mm skruer. Brug et M10 bor til at bore hullerne. Stangen skal sættes på fra 
oversiden af pejsen til nederst på stangen, lige i midten, så kaminfremspringet let kan skubbes 
over pejsen og på linje med forboringerne på hver side af stangen. 

Højde fra oversiden af pejsen: 600 = 885 mm/900 = 1110 mm/1000 = 1040 mm 
Skub forsigtigt kaminfremspringet hen på forsiden D mellem den fremstående kant, der går rundt 
om åbningen og trækfligene. Sørg for, at topstykket af hver af de sorte, blanke pyntepaneler C 
passer ind i fordybningen omkring udskæringen, når kaminfremspringet skubbes tilbage mod 
væggen. Brug de to 50 mm skruer til at fastgøre kaminfremspringet til stangen F, og skub de hvide 
plastikhætter på. På undersiden bruges de fire 13mm skruer kun til at fastgøre siderne. 

 
 

 
DU MÅ IKKE HÆNGE TUNGE GENSTANDE PÅ KAMINFREMSPRINGET 
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4. Luca 450 fritstående (med eller uden logboks) eller i Luca 450 Suite. 
Flyt og placer til din ønskede placering. Hvis det valgfri røgrør monteres, placeres dette simpelthen ovenpå 
og mod væggen.  
 

5. Luca top og bund, fjern og udskift, når de monteres på væggen eller bruges i 450-pakken. 
(Illustrationerne viser her model 450, men det samme princip skal bruges for model 1500) 

 

 
 

• Fjern de fire skruer, og skub topsektionen fremad. 
 
 

• Tag de to afrettestænger til siderne og forsiden af. De sidder fast med magneter. 
• Træk fire skruer ud, og skub bunddelen fremad. 
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Brændeeffekter skal placeres i henhold til billederne i pjecen. 
 

Sørg for, at kanalen forrest på pejsen ikke er blokeret. Hvis man taber noget ned i den, skal det fjernes 
før installation af front glaspanelet. 

 
 

 
 
 
 
 

Vi anbefaler, at to personer monterer Glazer 1500 og 1800 glasruden 
 

Skub glasruden tilbage mod bagenden af indfatningen A 
 

Der er et langt mellemrum på undersiden af åbningen, 10 mm bredt, som løber langs med og ind forrest i 
varmeristerne. I en vinkel på ca. 45 grader skubbes glasruden op i dette mellemrum, idet sørger du for, at 
ruden er fri af åbningens nederste kant. Vip glasruden tilbage i pejsen, og sænk den forsigtigt ned i den 
lange kanal, der går langs med åbningen, idet sørger du for at undgå spjæld mellem B og C 

 

 
 

Brændeeffekter 

Isætning og aftagning af glasrude 
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Skub håndtaget D langs med den øverste højre side af glasruden. 

 
Den øverste glasskinne er magnetisk og vil let fastgøres langs med toppen af åbningen E. Juster positionen 
af håndtaget i overensstemmelse med mellemrummet på skinnen. 

 

Med forglasruden vippet bagud tærkkes siden på sideruden fremad F. Med henblik på at åbne og lukke 
forglasruden skal du sætte fingeren på håndtaget som vist på billede G. Du kan evt. finjustere placeringen 
af for- og sideglaspanelerne, så du opnår den bedst mulige isætning og færdiggørelse. Sørg for, at 
forglasruden kan skubbes let tilbage og trykker ned på mikrokontaktarmen på undersiden af 
varmeindfatningen. 
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• Ingen strøm til pejsen: Kontroller vægkontakten, stikket, sikringen og dimmeren. 
• Varmen slukker hurtigt efter at være blevet tændt: Sæt termostaten til en højere temperatur. 
• Ingen belysning: Sørg for, at pejsen er tændt. Kontroller, at varmeapparatet fungerer. Hvis det er 

tilfældet, kontrolleres dimmeren. 
• Varmeapparatet blæser kold luft ud: Sikkerhedsafbryderen er måske blevet aktiveret. Kontroller 

for eventuel blokering omkring varmeapparatet. Hvis problemet fortsætter, og pejsen er monteret 
i en hulrumsvæg eller et kaminfremspring, skal installatøren kontrollere, om isætningsåbningen er 
100 % tætnet imod luftutætheder og træk. 

• Pejsen larmer, når den lyser: På grund af de bevægelige dele, vil el-pejsen lave en lyd. 
• Støj fra varmeapparatet, når pejsen er i brug: Lyden af luft, der suges igennem, er normal. 

 
 
 
 
 
 

ADVARSEL: Før der foretages vedligeholdelse/rengøring skal pejsen altid kobles fra hovedstrømforsyningen. 
 

Udskiftning af Radia Flame LED-lamper 
240V 6W 3000k E14 LED-dimmerlamper 

Vi anbefaler, at udskiftning af lampen foretages af en Flamerite-servicetekniker eller lignende kvalificerede 
personer for at undgå potentielle farer. Lad lampen køle af i et stykke tid, og tag derefter glasruden og 
brændeeffekten ud (se Installation). Tag de skruer i hver side af brændebunden af, og løft den ud. Tag 

lamperne, brændebunden, brændeeffekten og glasruden ud, og udskift dem. Bemærk venligst, at 
udskiftningslamperne er dækket af to års produktgaranti. Udskiftningslamper fås på www.flameritefires.com 

 
 

Udskiftning af Nitra Flame LED-strimler 
Udskiftning af LED-strimler og drivere skal foretages af en Flamerite servicetekniker eller lignende 

kvalificerede personer for at undgå potentielle farer. Bemærk venligst, at udskiftningsbelysning er dækket af 
to års produktgaranti. Udskiftningslamper fås på www.flameritefires.com 

 
Rengøring 

Pejsen kan rengøres med en blød klud og et ikke-slibende vinduespudsemiddel. 

Fejlfinding 

Vedligeholdelse 
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Informationskrav til el-rumopvarmere til små arealer 

Radia Flame 
 

Modelidentifikator(er)  450 750 1000 1300 1500 1800  

Genstand ved 240 V 50 Hz Symbol Værdi Værdi Værdi  Værdi Værdi  Værdi  Enhed 
Varmeafgivelse 

Nominel varmeafgivelse  Pnom 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 
Minimal varmeafgivelse 
(indikativ) 

 
Pmin 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 kW 

Maksimal kontinuerlig varmeafgivelse Pmax,c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 

El-forbrug i supplerende udstyr  

Ved nominel varme  elmax 0,038 0,039 0,051 0,063 0,063 0,082 kW 
Ved minimal varme  elmin 0,038 0,039 0,051 0,063 0,063 0,082 kW 
I standby  elSB 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 kW 
Varmeafgivelses-/rumtemperaturkontrol, type 

Med afstandskontrolfunktion 
Rumtemperaturkontrol, med påvisning af åben rude       Ja 
Adaptiv start         Ja 
Med elektronisk rumtemperaturkontrol plus ugetimer       Ja 
Kontaktinformation: Flamerite Fires Ltd. WS13 7AU. UK. www.flameritefires.com 

 
Nitra Flame 

 
Modelidentifikator(er)  450 750 1000 1300 1500 1800  

Genstand ved 240 V 50 Hz Symbol Værdi Værdi Værdi  Værdi Værdi  Værdi  Enhed 
Varmeafgivelse 

Nominel varmeafgivelse  Pnom 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 
Minimal varmeafgivelse 
(indikativ) 

 
Pmin 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 kW 

Maksimal kontinuerlig varmeafgivelse Pmax,c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 kW 

El-forbrug i supplerende udstyr  

Ved nominel varme  elmax 0,030 0,042 0,041 0,049 0,051 0,058 kW 
Ved minimal varme  elmin 0,030 0,042 0,041 0,049 0,051 0,058 kW 
I standby  elSB 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 kW 
Varmeafgivelses-/rumtemperaturkontrol, type 

Med afstandskontrolfunktion 
Rumtemperaturkontrol, med påvisning af åben rude       Ja 
Adaptiv start         Ja 
Med elektronisk rumtemperaturkontrol plus ugetimer       Ja 
Kontaktinformation: Flamerite Fires Ltd. WS13 7AU. UK. www.flameritefires.com 

Informationskrav 



16 

   

 

 
 
 

Radia Flame 

 
Nitra Flame 

 

Trådføringsdiagrammer 
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