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MEERTALIGE ONLINE HANDLEIDINGEN

На български посетете тази връзка или 
сканирайте QR кода www.tagu.eu/manuals

Na Hrvatski, idite n a ovu vezu ili skenirajte QR 
kod www.tagu.eu/manuals

U čeština, idite na ovu vezu ili skenirajte
QR kôd www.tagu.eu/manuals

På Dansk, gå til dette link eller scan QR-koden 
www.tagu.eu/manuals

Ga in het Nederlands naar deze link of scan de 
QR-code www.tagu.eu/manuals

In English, go to this link or scan the QR code 
www.tagu.eu/manuals

Eesti keeles minge sellele linkile või skannige 
QR-koodi www.tagu.eu/manuals

Suomen kieli, mene tähän linkkiin tai skannaa 
QR-koodi www.tagu.eu/manuals

En Français, allez sur ce lien ou scannez le code 
QR www.tagu.eu/manuals

In Deutsch, gehen Sie zu diesem Link oder 
scannen den QR-Code www.tagu.eu/manuals

Στα ελληνικά, πηγαίνετε σε αυτόν τον σύνδεσμο
ή σαρώστε τον κώδικα QR www.tagu.eu/manuals

Magyarul lépjen erre a linkre, vagy szkennelje be 
a QR-kódot www.tagu.eu/manuals

Sa Ghaeilge, téigh go dtí an nasc seo nó a 
scanadh an cód QR www.tagu.eu/manuals

In Italiano, vai a questo link o scansiona il codice 
QR www.tagu.eu/manuals

Latviešu valodā dodieties uz šo saiti vai skenējiet 
QR kodu www.tagu.eu/manuals

Lietuvių kalba eikite į šią nuorodą arba 
nuskaitykite QR kodą www.tagu.eu/manuals

Maltin, mur dan ir-rabta jew skjana l-kodiċi QR 
www.tagu.eu/manuals

På Norsk, gå til denne lenken eller skann QR-
koden www.tagu.eu/manuals

Po Polsku przejdź do tego linku lub zeskanuj kod 
QR www.tagu.eu/manuals

Em Português, acesse este link ou escaneie o 
código QR www.tagu.eu/manuals

În limba Română, accesați acest link sau scanați 
codul QR www.tagu.eu/manuals

На Pусском, перейдите по этой ссылке или 
сканируйте QR-код www.tagu.eu/manuals

V Slovenčine prejdite na tento odkaz alebo 
skenujte kód QR www.tagu.eu/manuals

V Slovenščini pojdite na to povezavo ali 
skenirajte kodo QR www.tagu.eu/manuals

En Español, vaya a este enlace o escanee el 
código QR www.tagu.eu/manuals

På Svenska, gå till den här länken eller skanna 
QR-koden www.tagu.eu/manuals

www.tagu.eu/manuals
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

BELANGRIJK: Deze instructies moeten zorgvuldig worden gelezen en bewaard voor toekomstig gebruik.

1. Sluit alleen aan op goed geaarde stopcontacten. Deze heater is voor gebruik op 220-240 volt. Nooit
gebruiken met een gewoon verlengsnoer of verplaatsbare stroomkraan (stopcontact/stekkerdoos).
2. Als het apparaat beschadigd is, neem dan voor installatie en gebruik contact op met de leverancier.
3. Niet buitenshuis gebruiken.
4. Niet gebruiken in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
5. Plaats het apparaat niet direct onder een vast stopcontact of aansluitdoos.
6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met:
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren
begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door
kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
7. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend
toezicht staan. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen als
het is geplaatst of geïnstalleerd in de beoogde normale gebruikerspositie en onder toezicht staat of
instructies heeft gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en inzicht in de gevaren die eraan
verbonden zijn.
8. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen of
onderhoud uitvoeren.
9. Gebruik dit apparaat niet in serie met een externe thermische regeling, een programmabesturing,
een timer of enig ander apparaat dat de verwarming automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar
bestaat wanneer het apparaat per ongeluk wordt afgedekt of verplaatst.
10. Zorg ervoor dat meubels, gordijnen of ander brandbaar materiaal niet dichter dan 1 meter van het
apparaat verwijderd zijn.
11. Haal bij een storing de stekker uit het stopcontact.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
13. Hoewel dit apparaat voldoet aan de veiligheidsnormen, raden we het gebruik ervan af op
hoogpolige tapijten of langharige tapijten.
14. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.
15. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of serviceagent of
een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
16. Houd het netsnoer uit de buurt van de voorkant van het apparaat.
17. Zorg ervoor dat de afstand tussen de achterkant van de kachel en de muur minimaal 30 mm is.

WAARSCHUWING: Dek de kachel niet af om oververhitting te voorkomen. Plaats geen materiaal of 
kledingstukken op de kachel en belemmer de luchtcirculatie rond de kachel niet, bijvoorbeeld door:
gordijnen of meubels, aangezien dit oververhitting en brandgevaar kan veroorzaken.
WAARSCHUWING: Onderhoud en product reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de door 
de fabrikant goedgekeurde installateur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, waarbij uitsluitend 
door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen worden gebruikt. 
LET OP: Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. 
Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare 
mensen.

NL
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DE DOOS OPSLAAN EN HERGEBRUIKEN

BELANGRIJK: Gooi de doos niet weg, deze heeft u mogelijk nodig om het product terug te sturen voor 
garantiedoeleinden. Je kunt de doos plat maken en opbergen of ombouwen en hergebruiken. Laten we 
samen het milieu redden! 

www.tagu.eu/box

OF

CONVERTEER EN HERGEBRUIK DE DOOS
We hebben de doos zo ontworpen dat je hem kunt bewaren 
en hergebruiken voor thuis opslag. Het duurt slechts 5 
minuten om deze doos in een elegante opberg-oplossing te 
veranderen. Door dit te doen, hergebruikt u de doos en 
bewaart u deze voor het geval u deze later nodig heeft voor 
garantie-doeleinden.
Bekijk onze video-tutorial door de link te volgen 
of de QR-code te scannencode

PLAAT EN BEWAAR DE DOOS
Als je de doos niet opnieuw wilt gebruiken, kun je hem plat maken om ruimte te besparen tijdens 
het opbergen. Verwijder de tape, open de boven- en onderkant, druk de doos plat en berg hem op 
een veilige plaats op.

NL
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DIGITAAL BEELD

 

AUTO
ON
OFF

F
C

SU MO TU WE TH FR SA

Op het LED-display kunt u eenvoudig de warmte-instellingen en functies bekijken. Wanneer een 
functie wordt gewijzigd vanaf het bedieningspaneel of de afstandsbediening, wordt er een 
overeenkomstige indicator weergegeven.

OPMERKING: Het display wordt automatisch uitgeschakeld na 60 seconden inactiviteit.

De indicator licht op wanneer het vlameffect is ingeschakeld

WARMTE INDICATOR De indicator licht op wanneer de verwarming aan staat

PRESET INDICATOR: Toont welke voorinstelling voor verwarming is geselecteerd (van 1-8)

STATUS INDICATOR  Toont de aan/uit-status van elke voorinstelling voor verwarming

TIMER INDICATOR De indicator licht op wanneer de automatische verwarming is 
ingesteld

DAG INDICATOR  Toont elke dag van de week

SELECTIE INDICATOR Geeft aan op welke dagen een voorinstelling voor verwarming is 
geactiveerd

TIJD INDICATOR Toont de huidige tijd

SCHAALINDICATOR    Toont de schaal van de temperatuur (Celsius of Fahrenheit)

TEMPERATUURINDICATOR Toont de ingestelde temperatuur

AUTO INDICATOR  De indicator licht op wanneer de voorinstelling voor 
automatisch verwarmen is geselecteerd

                 VLAMINDICATOR

 VERWARMINGSINDICATOR

               PRESET-INDICATOR

STATUS INDICATOR

TIMERINDICATOR

DAG INDICATOR

 

SELECTIE-INDICATOR

SCHAALINDICATOR

 TIJDINDICATOR

TEMPERATUURINDICATOR

AUTO-INDICATOR

ON
OFF

SU

C
F

AUTO
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CONTROLEPANEEL

AFSTANDSBEDIENING

BEDIENING EN FUNCTIES

AAN/UIT-KNOP
VLAM KNOP

VERWARMINGSKNOP

INSTELKNOP 

RELAX KNOP

PLUS KNOP

HEATER KNOP

VLAM KNOP

AAN/UIT KNOP

TIMER KNOP

ANNULEER KNOP 

MIN KNOP

OKE KNOP

DAG KNOP 

RELAX KNOP

TIJD EN DAG
Nadat u het apparaat voor de eerste keer heeft aangesloten, moet u de huidige tijd en dag instellen. 
Houd met de afstandsbediening de INSTELKNOP gedurende 3 seconden ingedrukt. Gebruik de PLUS 
KNOP om het uur in te stellen, de MIN KNOP om de minuten en de DAG KNOP om de dag van de 
week in te stellen. Als u klaar bent, wacht u tot het display stopt met knipperen en de tijd en dag 
worden ingesteld.

NL
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AAN/UIT
Druk de AAN/UIT KNOP op het bedieningspaneel of de afstandsbediening om het apparaat te laten 
draaien AAN of UIT. Als je deze UIT zet, gaan de sintels van de stammen niet meteen uit. Dit is een 
functie die is ontworpen om de sintels van het vuur weer te geven die langzaam uitdoven.

VLAMHELDERHEID
Druk de VLAM KNOP op het bedieningspaneel of de afstandsbediening in om het niveau van de 
vlam helderheid van 1 naar 4 te verhogen of te verlagen. Niveau 5 laat de vlam automatisch gloeien, 
dimmen en helderder worden waardoor een realistisch vuureffect ontstaat.

VERWARMING
Druk de VERWARMINGSKNOP op het bedieningspaneel of de afstandsbediening in om de 
verwarming AAN/UIT te zetten. Nadat de verwarming is uitgeschakeld, kan de ventilator nog 
draaien om oververhitting te voorkomen.

TEMPERATUUR EN THERMOSTAAT
Het instelbereik van de thermostaat is 17°C - 27°C of 62°F - 82°F of constant AAN. Als de kamer de 
geselecteerde temperatuur heeft bereikt, wordt de kachel automatisch uitgeschakeld en indien 
nodig weer ingeschakeld. Terwijl de verwarming aan staat kun je de temperatuur van de 
thermostaat aanpassen:
HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN: houd de VERWARMINGSKNOP ingedrukt voor 3 seconden 
en druk daarna nogmaals op de knop om de temperatuur te wijzigen. Druk na het selecteren van de 
gewenste waarde op de VLAM KNOP om de instelling op te slaan en terug te keren naar de 
normale werking.
DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN: druk PLUS KNOP om de temperatuur te verhogen en de 
MIN KNOP om de temperatuur te verlagen in.

SLAAPTIMER
Hiermee kunt u de haard zo instellen dat deze automatisch uitschakelt na de tijd die op het scherm 
wordt weergegeven. Druk de TIMER KNOP op de afstandsbediening in om de timer in te stellen en 
te doorlopen van 1-9 uur en uit. Selecteer het gewenste aantal uren en de haard zal automatisch 
UIT gaan na die geselecteerde tijd.

RELAX
Niet alles in het leven heeft een duidelijk doel. Druk de RELAX KNOP op de afstandsbediening in 
om... achterover te leunen en te ontspannen. U kunt op deze knop drukken hoe vaak u wilt en er zal 
niets ergs gebeuren. Het werkt als een stressknop :)

CELSIUS NAAR FAHRENHEIT
Om te wisselen tussen °C en °F, terwijl de verwarming AAN staat, houdt u de VLAMKNOP op het 
bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt.

OPEN RAAM DETECTIE
Als een raam of deur per ongeluk langer dan 30 minuten open blijft staan, zal de verwarming
detecteer de plotselinge verandering in temperatuur en schakelt automatisch UIT, waarbij OP op het 
scherm wordt weergegeven. Om terug te keren naar de normale werking, houdt u de 
VERWARMINGSKNOP 3 seconden ingedrukt of zet u het apparaat UIT en weer AAN.
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AUTOMATISCH VERWARMINGS-SCHEMA (AVS)
INVOERING
U kunt de verwarming instellen om op bepaalde tijden op een bepaalde temperatuur in of uit te 
schakelen. U kunt tot 7 verschillende voorinstellingen voor verwarming instellen en aan elk daarvan 
meerdere dagen van de week toewijzen. Een vooraf ingestelde verwarming definieert de starttijd, 
eindtijd, kamertemperatuur en werkdagen.

VOORBEELD: 
Preset 1 start om 18:00 en stopt om 22:00, temperatuur van 22°C, maandag t/m vrijdag
Preset 2 start om 10:00 en stopt om 22:00, temperatuur 22°C, zaterdag en zondag

DE VOORINSTELLINGEN INSTELLEN
Er zijn 7 verschillende presets die je individueel kunt instellen. Om de installatie voor de eerste te 
starten preset, druk tijdens normaal bedrijf op de OKE KNOP om het display te activeren en druk 
daarna op de INSTELKNOP:

STEL DE STARTTIJD IN: De STATUS INDICATOR zou moeten laten zien AAN. Druk de PLUS
KNOP om het uur en de MIN KNOP om de minuten in te stellen.

KIES DE DAGEN: Druk de DAG KNOP om naar een bepaalde dag te navigeren en de PLUS 
KNOP om het te selecteren en de MINUS BUTTON te deselecteren in. 

STEL DE TEMPERATUUR IN: Druk de VERWARMINGSKNOP om de temperatuur in te stellen. 
Druk op de PLUS KNOP om de temperatuur te verhogen en de MIN KNOP om het te verlagen.

STEL DE EINDTIJD IN: Druk de INSTELKNOP om naar de eindtijd te navigeren. De
STATUS INDICATOR zou moeten laten zien UIT. Druk de PLUS KNOP om het uur en de MIN om de 
minuten in te stellen.

NAVIGEREN NAAR DE VOLGENDE PRESET: Gebruik de INSTELKNOP om door de vooraf 
ingestelde starttijd, vooraf ingestelde eindtijd en volgende preset te navigeren.

EEN VOORINSTELLING ACTIVEREN

Druk tijdens normaal gebruik herhaaldelijk op de DAG KNOP op de afstandsbediening om de 
gewenste preset te selecteren en druk op de OKE KNOP om het te activeren en het 
verwarmingsschema wordt ingesteld.

AUTO MODE

8 is de AUTO MODE. Door de 8-modus te selecteren, worden al uw presets tegelijkertijd, de een na 
de ander, geactiveerd. Deze modus is handig als u meerdere presets op dezelfde dag wilt gebruiken.
OPMERKING: Zorg bij gebruik van deze modus voor, dat de voorinstellingen geen overlappende uren 
hebben.

EEN PRESET DEACTIVEREN
Druk de ANNULEER KNOP om een voorinstelling te deactiveren en het automatische verwarmings-
schema uit te schakelen.

OPMERKING: Bij gebruik van het automatische verwarmingsschema worden handmatige verwarming 
en slaaptimer uitgeschakeld en werken ze niet meer totdat alle voorinstellingen zijn gedeactiveerd.
OPMERKING: Het Automatisch Verwarmings-schema (AVS) werkt alleen als de klok is ingesteld.
OPMERKING: Als er een stroomstoring is of als u de haard loskoppelt, wordt het systeem gereset en 
moet u de AVS helemaal opnieuw instellen.

NL
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AANSLUITEN OP STROOM

VERZORGING EN ONDERHOUD

DE BATTERIJ VERVANGEN

OPMERKING Een 13 amp, 240 volt circuit is vereist. Een speciaal circuit heeft de voorkeur, 
maar is niet essentieel. Een speciaal circuit is vereist als de stroomonderbreker regelmatig 
doorslaat of een zekering doorbrandt wanneer de verwarming in werking is. Extra 
apparaten op hetzelfde circuit kunnen de nominale stroomsterkte van de 
stroomonderbreker overschrijden.
WAARSCHUWING: Gebruik de vuurhaard niet met gewone verlengsnoeren. Als het 
snoer niet lang genoeg is, mag u alleen speciale verlengsnoeren gebruiken die geschikt 
zijn voor minimaal 13 Amps.

Zorg ervoor dat het apparaat is UIT-geschakeld en de stekker uit het stopcontact is voordat u de 
kachel of open haard schoonmaakt. We raden aan om de ventilator / verwarmer periodiek te 
stofzuigen.
Verwijder stof met een schone, droge doek. Verwijder vingerafdrukken en andere vlekken van 
het glazen scherm met een schone, vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen 
of spuit geen vloeistoffen op het glasoppervlak.

De afstandsbediening werkt met 2 x AAA 1,5 V standaard batterijen.

OPMERKING: Lever batterijen altijd in bij een 
geschikt recycle-punt.

VOORZICHTIGHEID:
Koop altijd de juiste maat en kwaliteit batterij die het meest geschikt is voor het beoogde 
gebruik. 
Vervang alle batterijen van een set tegelijk.
Reinig de batterij-contactpunten en ook die van het apparaat voordat u de batterij 
installeert. 
Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot polariteit (+ en -).
Verwijder batterijen uit apparatuur die voor een langere tijd niet wordt gebruikt. 
Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
Gebruik geen alkaline, standaard (koolstofzink) of oplaadbare (nicd, nimh, enz.) batterijen 
door elkaar. 
Neem geen batterijen in.

!

AAA1.5V

AAA1.5V +

+

NL
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DE HAARD MONTEREN

AFMETINGEN HAARD

IN MEUBEL- OF HAARDShOUW

OPMERKING: De exacte afmetingen van de meubel- of schouw-opening zijn: breedte 584 x 
hoogte 495 (mm). Bij het ontwerpen van de opening is het raadzaam om toe te voegen:
een tolerantie van + 3 mm op de breedte en hoogte.

VOORZICHTIGHEID: Laat voor een goede 
ventilatie minimaal 30 mm luchtruimte vrij 
tussen de achterkant van de haard en andere 
materialen.

1. Plaats de haard vanaf de 
achterkant
2. Monteer de bevestigingsplaten 
aan beide zijden van de haard
3. Bevestig de platen met de 
meegeleverde schroeven

NL
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DE HAARD MONTEREN

IN MUUR OF BAKSTENEN SCHOUW
OPMERKING: Voor alle inbouw-installaties raden we aan om onze TAGU 23RK1 verzonken 
installatie-kit te gebruiken (niet inbegrepen). Het speciale frame zorgt voor een goede luchtstroom 
naar de lucht-in-laat-opening en maakt eenvoudige bevestiging in muur of andere constructies en 
verwijdering van de vuurhaard mogelijk als het product moet worden teruggestuurd voor reparatie 
onder garantie.

In de frame-constructie kan een nieuwe haard worden geplaatst. Sluit de haard aan op een 13 
Amp/240 Volt stopcontact. Als het snoer niet lang genoeg is, kunt u een verlengsnoer gebruiken dat 
geschikt is voor minimaal 13 ampère.

Raadpleeg de instructie-handleiding van de TAGU 23RK1 verzonken installatie-kit voor 
gedetailleerde instructies voor het monteren van de haard in de muur.

FISK-23 

NL
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TECHNISCHE DETAILS

VERWIJDERING INFORMATIE:

LAATSTE INFORMATIE

Model-ID(s): 23PF1A, 23PF1B, 23PF1C, 23PF1D

Item

Warmte afgifte

Nominale warmte afgifte

Minimale warmte afgifte

Maximale continue warmte afgifte

Extra elektriciteitsverbruik

Bij nominale warmte afgifte

Bij minimale warmte afgifte

In de standby-modus

Elektronische kamertemperatuur regeling plus weektimer

Kamertemperatuur regeling, met open raamdetectie

Symbool

Pnom

Pmin

Pmax, c

elmax

elmin

elsb

Waarde Eenheid

1,49 kW

6.042 x 10-3

1,49 kW

n/a kW

n/a kW

10,245 x 10-3

ja

ja 

Nominale spanning: 220-240V 
Nominale frequentie: 50 Hz 
Nominaal vermogen:1260-1500W

Bescherming tegen vocht: IP X0 
Beschermingsklasse: Klasse I
Voedingskabel: 1.8 meter, niet afneembare stekker

Voor elektrische producten die binnen de Europese Gemeenschap 
worden verkocht. Aan het einde van de levensduur van elektrische 
producten mag deze niet worden weggegooid met het huisvuil.
Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met 
een lokale overheid of winkelier voor recyclingadvies in uw land.

DIT PRODUCT VOLDOET AAN DE EUROPESE VEILIGHEIDSNORMEN EN60335-2-30 EN DE EUROPESE STANDAARD 

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC) EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014 EN EN 61000-3- 3:2013 

DEZE BEHANDELEN DE ESSENTILE VEREISTEN VAN DE EEG-RICHTLIJNEN 2014/30/EU

©TAGU LOLIUM SRL. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. MATERIAAL IN DEZE PUBLICATIE MAG NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDEN 

GEREPRODUCEERD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN TAGU LOLIUM SRL.
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