
Plynový ohřívač vody průtokový

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

5 litrů
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Průtokový ohřívač plní normu
Gasgeräte 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) 

1. Instalace a použití
Tato příručka má dva účely. Vysvětlit správnou instalaci a nastavení vzhledem 
ke specifikaci provozu, bezpečnostním opatřením, údržbě, případně odstranění 
poruch.
Je nezbytné, aby si každý, kdo bude instalovat ohřívač přečetl důkladně tento 
návod k pochopení všech funkcí. Dotazy na funkci přístroje adresujte výrobci, 
nebo distributorovi.

Varování:
Pokud  nejsou  dodrženy  přesně  pokyny  v  této  příručce, 
může dojít k požáru, výbuchu, škodě na majetku, zranění 
nebo smrt.

Jiný způsob instalace, než je popsán v tomto návodu může vést k 
nebezpečnému používání  ohřívače.  Aby se  zabránilo  škodách nebo 
ohrožení  zdraví  a  života,  nepoužívejte  ohřívač  pokud  není 
nainstalován v souladu s návodem. Zkontrolujte správnou instalaci 
před prvním uvedením do provozu a nejméně jednou ročně proveďte 
kontrolu podle části Údržba a čištění.

Nemanipulujte v blízkosti ohřívače se snadno vznítivými látkami, jako 
je benzín, rozpouštědla apod. Nedodržení tohoto pravidla může vést k 
poškození zdraví, majetku, případně k usmrcení.

Neskladujte  ohřívač  ve  stejném prostoru,  kde se  skladují  hořlavé a těkavé 
látky, jako benzín, rozpouštědla. Nedovolte dětem manipulaci s ohřívačem!



Ohřívač má svůj hlavní zapalovací plamen.

1. Plamen se může sám kdykoliv zapálit
2. Plamen spotřebuje vzduch a vytváří spaliny

Spaliny:
1. Nejsou viditelné
2. Jsou těžší než vzduch
3. Šíří se po zemi a mohou dojít i do jiné místnosti

Instalace ohřívače se provádí nejméně 50cm nad zemí. To eliminuje riziko, že 
se výpary dostanou zpět do ohřívače.

Další upozornění:
1. Nenechávejte ohřívač bez dozoru
2. Koncovka  výfukových  plynů  na  horní  straně  je  horká.  Nesahejte  na 

vrchní část ohřívače
3. Nepoužívejte ohřívač při silném větru
4. Je li cíti plyn, okamžitě uzavřete přívod na láhvi
5. Ohřívač je určen pouze na kapalný plyn propan – butan
6. S ohřívačem se smí manipulovat pouze ve volném prostoru
7. Neutahujte  regulátor  velkou  silou,  hrozí  poškození  těsnění.  Používejte 

předepsaný klíč

5.Účel a výhody
Průtokový ohřívač EccoTemp5 je přenosný, průtokový plynový. Během provozu 
ohřeje  4-5 litrů  vody za minutu  Má připojení  1/2“  a  adaptér  pro  připojení 
zahradní hadice.
Ohřívač není žádnou hračkou, je používaný lidmi na celém světě, při správném 
používání funguje bezpečně a spolehlivě.
Plyn  je  čerpán  ze  standardní  10kg  plynové  lahve,  podobně  jako  přenosné 
vařiče nebo grily. V dodávce je hadice i regulátor.
Koncovka  sprchové  hadice  je  vybavena  vypínačem  a  několika  možnostmi 
sprchových programů.
Zapalování je automatické pomocí 2 baterií (nejsou v dodávce) Hořák se sepne 
pouze když protéká voda Pokud voda neprotéká, hořák nehoří.
Bezpečnostní nastavení zastaví hořák po 20ti minutách, v případě že se tak 
stane a potřebujete dále teplou vodu, je nutno vypnout a zapnout koncovku 
hadice.
Ideální tlak pro provoz sprcha je v rozmezí 1,3 a 5,5baru.



6.První kroky

 1.Překontrolujte, zda není poškozen obal
 2.Překontrolujte, zda jsou v dodávce všechny součásti

a.) Hořáková hlavice 
b.) Regulátor tlaku a sprchová hlavice
c.)Drobné díly včetně připojení na 1/2“ trubku k zahradní hadici

 3.Uzavřete  přívod  vody  otočením  ventilu  doprava.  Použijte  teflonovou 
pásku nebo jiný materiál pro těsnění přívodu vody. Zkontrolujte, zda je 
uvnitř přívodu sítko a jestli je čisté. Připojte přívod vody.

 4.Připojte  plynovou  láhev,  utahujte  regulátor  s  citem,  pro  CZ  normu 
použijte  mezikus  plynového  regulátoru  310/300.  Překontrolujte,  zda 
neuchází plyn pomocí únikového spreje, nebo roztokem mýdlové vody.

 5.Uzavřete sprchu na hlavici. Připojte hadici sprchy na vývod 1/2“.
 6.Vložte baterie do fochu pod ohřívačem, překontrolujte, zda je správná 

polarita.
 7.Zavěste  ohřívač  přiloženým  popruhem  tak,  aby  nebyl  zatížen  tahem 

vedení k plynové lahvi. Popruh je stavě na hmotnost ohřívače. 
Nepoužívejte pro zavěšení horní madlo !!

 8.Před  uvedením  do  provozu  znovu  překontrolujte,  zda  se  v  blízkosti 
nenachází hořlavá látka jako benzín apod. Horní část ohřívače je velmi 
horká  !  Zkontrolujte,  zda  se  v  blízkosti  nenachází  snadno  vznítivé 
předměty, jako papír, látky apod.

8. Start

1. Otevřete  přívod  vody,  zkontrolujte,  zda  je  k  dispozici  trvalý  tlak  v 
předepsaném rozpětí 1,38 – 5,5bar

2. Uzavřete sprchou hlavici do polohy AUS
3. Otevřete plynový ventil na láhvi
4. Pokud je cítit plyn, okamžitě ventil uzavřete!
5. Otočte  regulačním  knoflíkem  plynu  na  přední  straně  přístroje  úplně 

doleva na značku.
6. Otočte plynovým knflíkem na přední straně přístroje na střední značku
7. Přepněte  knoflík  na  spodní  straně  přístroje  do  polohy  zapnuto 

(mezinárodní standard I = zapnuto 0 = vypnuto).
8. Na sprchové hlavici zapněte vodu, vyberte si sprchový program.
9. Pokud  je  vše  dobře  připraveno,  je  slyšitelná  série  elektrického 

zapalování. Pokud hořák do 5 sec nechytne, hledejte v návodu Seznam 
poruch. 

10.  Po  použití  otevřete  vypouštěcí  ventil  a  nechte  vodu z  ohřívače 
vytéct.

UPOZORNĚNÍ  :  Pokud  je  venkovní  teplota  pod  bodem  mrazu,  musí  být 
vypouštěcí  ventil  otevřen  a  ohřívač  vyprázdněn  po  každém  použití!  Na 
poškození ohřívače mrazem se nevztahuje záruka !!!



10. Nastavení

Teplota vody za ohřívačem je závislá na teplotě a množství vody. Buďte velmi 
opatrní  při  nastavování  teploty  vody,  aby nedošlo k opaření.  Pokud ohřívač 
používají děti, nenechte je manipulovat s nastavením!

1. Nejprve nastavte průtok vody na maximum a regulaci plamene na nízko 
a najděte si správný teplotní stupeň. To je nejnižší stupeň nastavení.

2. Teplotu  vody  nastavujete  plynovým  regulačním  knoflíkem  pomalým 
otáčením.

3. Přístroj je schopen vyrobit velmi vařící vodu, proto buďte velmi opatrní. 
Snižujte požadovaný tlak vody jen velmi pomalu.

4. Pokud nechcete ohřívat dále vodu,  vypněte přístroj  knoflíkem dole do 
polohy vypnuto. V tom okamžiku přestane hořák hořet.

V  případě  poruchy  neposílejte  přístroj  zpět,  dokud  se  nepřesvědčíte,  že 
nemůžete chybu odstranit sami



Seznam možných poruch

Přístroj nestartuje

a) nejprve  překontrolujte,  zda  je  ohřívač  správně  připojen  na  vodu.  V 
případě,  že  jsou  přívodní  hadice  prohozena  za  sprchovou,  přístroj 
nefunguje.

b) Musí být zapnutý knoflík provozu do polohy I
c) Zkontrolujte, zda jsou baterie správně nainstalované a zda jsou v dobré 

kondici
d) nejčastějším problémem je tlak vody. Je třeba mít zajištěn minimální tlak 

1,38 baru  NASTAVENÍ  –  na  spodní  straně jsou  dva  křížové  šrouby v 
oválných  otvorech.  Pootočením  o  ¼  -  ½  otáčky  je  možno  nastavit 
spotřebič na nižší tlak vody. Je to jednoduchý test, jak vyzkoušet, zda je 
příčinou poruchy nízký tlak vody.

e) Během transportu se může uvolnit drát. Ujistěte se, že je uzavřený plyn 
a přepínač v poloze VYPNUTO. Přední kryt je přišroubován čtyřmi šrouby. 
Dva dole a dva nahoře. Stáhněte ovládací knoflíky. Elektrická vedení v 
plastikových vedeních jsou viditelná bez nutnosti další demontáže. Před 
sejmutím krytu volejte technickou podporu.

f) je možné, že může být ve vodním vedení nečistota, nebo zbytek epoxidu. 
Pro průplach přístroje můžete otočit směr vody.

g) Hořáková hlava může být kontaminována vzduchem, zejména při prvním 
spuštění. Pokud se hořák nezapálí,  je třeba startovací cykly opakovat, 
včetně vypínání a zapínání sprchové hlavice. Až když se ani po desátém 
pokusu hořák nezapálí, kontaktujte technickou podporu.

Pokud se hořák sám vypíná:

a) Zařízení  požaduje  minimálně  2  litry  za  minutu  při  minimálním  tlaku 
1,38baru.  Minimální  tlak  se  musí  dodržet.  Pokud  používáte  čerpadlo 
12/18/2412/240V, musíte zajistit konstantní tlak a průtok.

b) Silný vítr
c) jako g) předchozí odstavec
d) hlídač zapalování je ohnutý, nebo je příliš blízko hořáku. Ujistěte se, že 

zapalovací  svíčka a  termoelement  je  ve  svislé  poloze.  K zadní  stěně. 
Pokud je  to  možné,  nastavte  jej  do správné polohy,  případně volejte 
technickou podporu.

e) Termoelement je příliš vysoko nebo nízko mimo dosah plamene
f) Kabel  termoelementu chybí nebo je přerušen.  Musíte volat technickou 

podporu



Voda není dostatečně teplá:

a) Přístroj je testován pro nadmořské výšky 2195 metrů nad mořem, ale v 
potíže mohou nastat již v 1820 metrech, kdy je nedostatek kyslíku pro 
hoření

b) Podívejte se do průhledového okna, zda je plamen jasně modrý. Je li 
žlutý, může být poškozená regulace plynu. Zařízení se musí odeslat k 
opravě

Voda teče, ale není teplá:

a) Ujistěte se,  že je  přívod vody a sprcha správně namontovány.  Přívod 
vody najdete na pravé straně a pro sprchu je příslušný střední přípoj

b) Ujistěte  se,  že  disponujete  dostatečným tlakem vody minimálně 1,38 
baru

c) Ujistěte se, že je dostatek plynu a regulátor je správně přišroubován
d) Ujistěte se, že jsou v pořádku baterie a že jsou nasazeny ve správné 

polaritě

Pokud nepomůže nic, je nutno volat technickou podporu

Zařízení nedělá vůbec nic

a) Ujistěte se,  že je  přívod vody a sprcha správně namontovány.  Přívod 
vody najdete na pravé straně a pro sprchu je příslušný střední přípoj

b) Zkontrolujte přívod plynu
c) Zkontrolujte stav a polaritu baterií

Pokud nepomůže nic, je nutno volat technickou podporu

Více informací na www.eccotemp.com 

Technická podpora:

England: 
Abbas Cabins 
+44 01202 590008 Telefon 
+44 01202 331963 Fax 
abbascabins@eccotemp.com 

Deutschland/Niederlande: 
KIIP 
+0031 229582915 Telefon 
kiip@eccotemp.com 

Pro soukromé použití volně ke stažení.
Pro komerční účel je jeho šíření zakázáno.
©  www.karavan.cz
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