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•         Před použitím spotřebiče si přečtěte návod na obsluhu a instalaci
•         Spotřebič instalujte a používejte v souladu s platnými předpisy
•         Spotřebič, jako všechny plynové spotřebiče, nesmí být používané v podzemních 
prostorech, suterénu, na lodi, ve sklepně apod. protože palivo propan nebo propan-butan je 
těžší než vzduch a klesá k zemi, což znemožňuje větráním vzduchu shora. V takovýchto 
prostorech můžete spotřebič používat tehdy, pokud je současně zabezpečené nucené větrání 
a bezpečnostní signalizační zařízení.
•         Spotřebič se nesmí používat v obytných místnostech výškových budov, 
suterénech,koupelnách a ložnicích. Nespěte při zapnutém spotřebiči.
•         Spotřebič používejte jen v dobře větraných prostorách.
•         Spotřebič nepoužívejte bez ochranného krytu, který má zabránit nebezpečí požáru, 
případně poranění popáleninami, žádná z těchto částí nesmí být odstraněna
•         Spotřebič není účinně chráněný před malými dětmi ani před starými osobami
•         Nevkládejte prsty nebo jakýkoliv jiný materiál před přední panel spotřebiče.
•         Na spotřebič nedávejte žádný textil ani jiný materiál. Kromě možného vzniku požáru 
tím můžete negativně ovlivnit účinnost spotřebiče.
•         Nepřemisťujte spotřebič z místnosti do místnosti pokud je v provozu
•         Spotřebič musí být zapojený na plynovou láhev přes předepsaný regulátor plynu se 
správným systémovým tlakem
•         Plynové láhve nevyměňujte v přítomnosti otevřeného ohně
•         Údržbu a servis spotřebiče smí provádět pouze autorizovaný servis

 
 
 

 
 



 
POUŽITÍ:
Mobilní ohřívač je určen pro rychlé vyhřátí místnosti. Pracuje na základě infračerveného záření, 
které způsobuje, že se přímo ohřívají samotné předměty v prostoru ozařování, a až od nich se ohřívá 
obklopující vzduch. Pro člověka sedícího v takto ohřívaném prostoru, je sálavé teplo, které jeho tělo 
částečně pohlcuje, velmi příjemné.
Zdrojem energie je zkapalněný plyn, propan a nebo propan butan, naplněný v desetikilové ocelové 
lahvi na zabezpečení bezporuchového provozu infrazářiče výrobce doporučuje používat kvalitní 
plyn od prověřených firem.
Regulátor tlaku plynu je umístěný na konci přívodní hadice. Převlečná matice regulátoru se 
připojuje k ventilu plynové lahve. Regulátor udržuje stálý tlak plynu do spotřebiče. 
Piezoelektrický zapalovač slouží k zapalování hořáku bez použití otevřeného ohně. Stlačením 
knoflíku piezozapalovače vznikne vysoké napětí, a mezi hrotem elektrody piezozapalovače a 
hořákem přeskočí jiskra, potřebná na zapálení hořáku.
Zapalovací hořák slouží na zapálení hlavního hořáku.
Ovládací tlačítka umožňují stupňovité nastavení výkonu spotřebiče.
Bezpečnostní termopojistka uzavře v případě náhodného zhasnutí zapalovacího hořáku automaticky 
přívod plynu, čímž je spotřebič vypnut z provozu.
Bezpečnostní analyzátor- oxistop, kterým je vybaven ohřívač uzavře přívod plynu, pokud v 
ohřívaném prostoru je překročená koncentrace Oxidu uhličitého CO2 bezpečnou hranici. Po 
vyvětrání je možné spotřebič opět uvést do provozu.
Větrání:
Váš spotřebič spotřebuje při provozu kyslík, a proto je důležité aby během provozu byl zabezpečené 
dostatečné větrání místnosti v které je spotřebič umístěn. Toto zabezpečí odvod produktu spalování 
a umožní přívod potřebného kyslíku pro provoz hořáku. Dostatečné větrání významně snižuje 
možnost vzniku kondenzace páry.
Při provozu ohřívače musí být zabezpečená trvalá ventilace otvorem 25cm2 na každý kW tepelného 
výkonu ohřívače, minimálně však 50cm2 rovnoměrně rozdělených mezi horní a spodní úroveň 
prostoru.
Přenosnými ohřívači doporučujeme vytápět místnosti s minimálním objemem, určeným na základě 
jmenovitého tepelného příkonu, tedy na každých 100 Watt připadá 1 m3 prostoru místnosti, 
případně50 Watt /m3 pro obytné místnosti. V žádném případě se nesmí spotřebič používat v 
místnosti, jejíž objem je menší než 15 m3.
 
 
 
Pokyn pro umístění vyhřívacího tělesa

•         Minimální bezpečná vzdálenost od zadní a bočních stěn 40 cm
•         Spotřebič neumísťujte v blízkosti nábytku a jiných hořlavých materiálů. Neumísťujte 
spotřebič blízko záclon v případně tak , aby průvan záclony nezavál na topidlo.
•         Spotřebič vždy otočte do středu místnosti. Prostor před spotřebičem musí být volný. 
Vzdálenost mezi čelem spotřebiče a stěnou, závěsy, nábytkem nebo jiným hořlavým 
materiálem musí být minimálně 5 metrů.
•         V blízkosti spotřebiče neskladujte a ni nepoužívejte hořlavé materiály a tekutiny
•         Významnou pozornost je třeba spotřebiči věnovat v případě, pokud je umístěný na 
povrchu na kterém by se mohl otočit v důsledku nárazu dětí, psa apod. 
•         Mezi vašim spotřebičem a jiným zdrojem tepla ponechte vzdálenost minimálně 1 metr
•         Oděvy a šatstvo nikdy neodkládejte na spotřebič, i když je samotné těleso zdánlivě 
chladné, topné panely mohou mít vysokou teplotu a hrozí tak vznik požáru.
•         Zabraňte během provozu , aby se do těsné blízkosti dostaly malé děti.

 



Důležité upozornění k plynovým lahvím
•         Před instalací plynové lahví do spotřebiče a jeho prvním uvedením do provozu se 
dokonale seznamte s návodem na obsluhu
•         Z lahví zacházejte opatrně.Ujistěte se, že ventil lahve není poškozený.Poškozený 
ventil může způsobit únik plynu.
•         Plynové lahve ve spotřebiči používejte výhradně ve stojící poloze, v každé jiné poloze 
může dojít k poškození spotřebiče případně k dalším škodám.
•         Neodpojujte regulátor plynu, pokud je ventil na plynové lahvi otevřený.
•         Nevystavujte plynovou láhev extrémním teplotám.
•         V místnosti, ve které používáte spotřebič, nesmí být uležené žádné další plynové 
lahve.

 
Připojení plynové lahve ke spotřebiči

•         Před instalací plynové lahve do ohřívače se dokonale seznamte s návode na použití.
•         Instalaci lahve do přenosného vyhřívacího tělesa provádí pouze poučený 
spotřebitel.Instalace lahve a obsluha spotřebiče je jednoduchá a zvládne ji prakticky každý.
•         Zkontrolujte jestli přívodní hadice není poškozená, případně jestli neskončila její 
životnost (5 let). Gumová hadice je vyrobena z materiálu odolného vůči propanu a propan 
butanu. Z tohoto důvodu ji nenahrazujte hadicí jinou , neschválenou k tomuto účelu.
•         Před připojením lahve zkontrolujte, jestli je kolečko ventilu v uzavřené poloze 
otočením kolečka ve směru hodinových ručiček,
•         Zkontrolujte, jestli se v okolí nenachází zdroje možného vzplanutí například otevřený 
oheň , zapnuté elektrické spotřebiče apod.
•         Odšroubujte plastovou matici, který chrání závit ventilu při přepravě plynové lahve. 
Pozor matice má levý závit!!!!!!!!! Směr odšroubování a zašroubováni je znázorněný 
šipkami na matici.
•         Zkontrolujte stav těsnění převlečné matici na regulátoru. Pokud je těsnění poškozené, 
protlačené, případně z jiných důvodů nezaručuje 100% těsnost, vyměňte jej za nové.
•         Převlečnou matici na regulátoru tlaku plynu napojte na boční přípojku ventilu lahve a 
dotáhněte (pozor levý závit!).
•         Otočte ručně kolečkem ovládání ventilu do leva proti směru pohybu hodinových 
ručiček a tím otevřete ventil plynové lahve, čímž dojde k puštění plynu do spotřebiče.
•         Pěnotvorným roztokem (např. Mýdlová voda) zkontrolujte těsnost jednotlivých spojů. 
Na netěsném spoji se vytvářejí bublinky. 
•         Propan butan má charakteristický zápach, pokuj jej ucítíte ihned uzavřete ventil lahve 
a zjistěte místo úniku.
•         Místo úniku plynu nikdy nevyhledávejte otevřeným plamenem.
•         Plynovou láhev umístěte do topidla a zajistěte zadní dvířka.
•         Během připojování lahve ke spotřebiči nekuřte.

Výměna plynové lahve
Než přistoupíte k výměně lahve přesvědčete se :

•         Že se v okolí nenacházejí zdroje možného vzplanutí například otevřený oheň zapnuté 
elektrické spotřebiče apod. 
•         Že je uzavřen ventil plynové lahve.
•         Že vyhřívací těleso úplně zhaslo včetně stálého plamínku.
•         Během výměny lahve ke spotřebiči nekuřte.

Postup při výměně lahve
1.      Uzavřením ventilu lahve vypnete spotřebič.
2.      Počkejte než vyhřívací panely a plamínek úplně nezhasne.
3.      Otevřete zadní dvířka spotřebiče a vyndejte lahev z topidla
4.      Odmontujte převlečnou matici regulátoru (pozor levý závit)
5.      Na boční přípojku ventilu odpojené lahve našroubujte ochranou matici. NIKDY 



NEODPOJUJTE REGULÁROR OD LAHVE POKUD JE VENTIL OTEVŘEN. A TO I V 
PŘÍPADĚ , ŽE JE LAHEV PRÁZNÁ.
6.      Připojte láhev dle odstavce připojení plynové lahve
7.      Opět zkontrolujte těsnost spojů.

Uvedení plynové části spotřebiče do provozu
Po připojení lahve je spotřebič připravený k provozu.

1.      Přes otvor nad zdaními dvířky otevřete ventil lahve.
2.      Ovládací knoflík se nachází na spotřebiči nahoře.
3.      Přepněte ovládací knoflík do polohy minimálního výkonu spotřebiče.Stlačte ovládací 
knoflík až ucítíte odpor a přidržte jej stlačený. Bez uvolnění tohoto knoflíku stlačujte 
knoflík piezozapalovače, čímž přeskočí jiskra a tím následně zapálí zapalovací hořák v dolní 
části spalovacího prostoru.
4.      Ovládací knoflík přidržte po zapálení ještě dalších 15-20 sekund a pak teprve uvolněte.
5.      Pokud hořák zhasne opakujte od bodu 2 a přidržte ovládací knoflík déle.Otočte 
ovládací knoflík do polohy minimálního výkonu čímž se zapálí ohřívací deska. Jiný výkon 
spotřebiče nastavíte ovládacím knoflíkem. 
6.      Pokud zapalujete spotřebič poprvé nebo po dlouhé době učiňte tak na otevřeném 
prostranství např. Na zahradě nebo na balkóně.Ubezpečte se , že ventilační mřížky nejsou 
zanesené prachem nebo jinou nečistotou po 15 minutách vypnutý spotřebič přeneste do 
místnosti.
7.      UPOZORNĚNÍ nikdy nedržte ovládací knoflík déle než 40 sekund můžete způsobit 
únik plynu mezi opakovaným zapalováním dělejte asi minutové pauzy.Při změně polohy 
ovládacího knoflíku se ujistěte, že knoflík je bezpečně ve své poloze. To přezkoušíte pokud 
budete otáčet knoflík bez zatlačení. Nemělo by to jít.

Vypnutí plynové části spotřebiče
Spotřebič se vypíná uzavřením ventilu plynové lahve ve směru hodinových ručiček. Možná se Vám 
bude zdát tento způsob nepraktický , ale věřte tomu, že je to nejbezpečnější způsob odstavení 
spotřebiče z provozu.
Po vypnutí vyhřívací těleso nikdy nezapínejte dříve než po 5 minutách.
Skladování
Před uskladněním spotřebiče odpojte plynovou láhev. Láhev uskladněte dle pokynů dodavatele 
plynu.
Pokud spotřebič nepoužíváte měl by být uskladněný zakrytý případně nejlépe v původním obalu na 
suchém a bezprašném místě.
Údržba
Jako všechny zařízení i Váš spotřebič potřebuje údržbu a čištění. Zabezpečte , aby vyhřívací plochy 
nebyly zaprášeny, prach z vyhřívacích ploch povysávejte a z ostatních míst utírejte měkkým a 
suchým hadrem.Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Dbejte na to , aby se voda 
nedostala do hořáků případně do oblasti zapalovacího hořáku.Spotřebič před použitím vytřete do 
sucha.
Pravidelně kontrolujte stav připojovací hadice a vyhřívacích desek, jestli nejsou poškozeny 
případně uvolněny.
Nedovolte nekvalifikované osobě zasahovat do Vašeho spotřebiče. Spotřebiče jsou na vysoké 
úrovní nejen z hlediska kvality , ale i bezpečnosti používání. Jakýkoliv zásah do spotřebiče nebo 
nastavování nekvalifikovanou osobou může tyto kvality snížit.
Spotřebič by měl být překontrolován odborným pracovníkem nejméně 1 za dva roky. Kromě 
bezpečnostního hlediska má dobrá údržba vliv na výkon spotřebiče i ekonomiku spalování plynu
Tento návod byl vytvořen pro komerční účel Karavanshop s.r.o. A podléhá zákonu o autorských 
právech. Pokud tento návod obdržíte s výrobkem od jiné firmy prosíme o upozornění Bartůněk 
www.karavan.cz

http://www.karavan.cz/

