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EN

Dear Customer,

We thank you for purchasing KLIMATOM product.

Please read this user manual carefully before installing or servicing

DE

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses KLIMATOM Produktes.

Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung vor  der Installation oder Einstellung.

PL

Szanowny Kliencie,

Dziêkujemy za zakup produktu KLIMATOM.

Prosimy o uwa¿ne przeczytanie za³¹czonej instrukcji przez monta¿em i regulacj¹ urz¹dzenia.

Vážený Zákazníku,

Dìkujeme za zakoupení výrobku KLIMATOM.

Pøed prvním použitím výrobku se dùkladnì seznamte s návodem na obsluhu.

CZ

SK

Vážený zákazník, 
Ïakujeme za zakúpenie výrobku KLIMATOM. 
Pred prvým použitím výrobku sa dôkladne zoznámte s návodom na obsluhu.



Návod k montáži a obsluze ventilátoru PRIMO BASE, PRIMO BASE A, 

PRIMO BASE T, PRIMO BASE AT

CZ

Údaje týkající se Vaší bezpeènosti :

Veškeré zapojení výrobku na elektrickou sí� musí provádìt pouze osoba znalá s odbornou kvalifikací dle
 ÈSN 34 3205 a vyhlášky ÈÚPB a ÈBÚ o odborné zpùsobilosti v elektrotechnice è.50-51/1978 Sb. – Elektrikáø.

Elektrická instalace do které je zapojen ventilátor, musí být vybavena specifickým vypínaèem, jehož

vzdálenost kontaktù je nejménì 3mm. Napájecí napìtí a frekvence musí odpovídat parametrùm na

ventilátoru. Pøed jakoukoliv manipulací s ventilátorem  vždy odpojte ventilátor od elektrické sítì nejlépe  
specifickým vypínaèem (jistièem). Pøed demontáží èelní møížky ventilátoru odpojte výrobek od elektrické 

sítì. Údržbu a èistìním ventilátoru provádìjte pouze po odpojení ventilátoru od elektrické sítì.  
Obsluha zaøízení musí být provádìna pouze osobou znalou a seznámenou s tímto návodem. 

Je zakázáno, aby zaøízení obsluhovaly dìti nebo osoby se senzorickými nebo psychickými problémy.

Ventilátory PRIMO jsou urèeny pro montáž v interiéru kdy maximální teplota prostøedí bude 40°C. 

Ventilované povìtøí by mìlo být bez neèistot a jakýchkoliv abrazivních látek nebo výbušných plynù.

Pøed montáží  je dùležité zabezpeèit, aby do ventilovaných místností nemohly unikat výbušné látky,

spaliny nebo jiné zplodiny z otevøeného ohnì.

 

 

!

Montáž ventilátoru PRIMO :

Instalaci provádìjte pouze pøi odpojeném sí�ovém napájení !

1. Demontujte pøední møížku ventilátoru.

2. Pøipravte montážní otvory.

3. Ventilátor namontujte tak, aby se pøívodní kabely nacházely ve spodní èásti ventilátoru.

4. Zasuòte korpus ventilátoru do ventilaèního kanálu odpovídajího prùmìru.

5. V pøipraveném místì vyvrtejte otvor pro elektrický kabel.  Pozor na ostré hrany, které by mohly

poškodit izolaci kabelu. 

6. Namontujte ventilátor za pomoci odpovídajích šroubù a hmoždinek.

7. Zapojte ventilátor na eletrickou sí� podle schematu zapojení – (poslední strana návodu).

8. Namontujte èelní møížku ventilátoru.
 

9. Zapojte napájecí napìtí a vyzkoušejte správnou funkci ventilátoru.

Pouze správná montáž zajistí dlouhodobý a bezproblémový provoz zaøízení.
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CZ

ÚDRŽBA :

Pøed jakoukoliv manipulací s ventilátorem, vždy odpojte ventilátor od elektrické sítì nejlépe
 specifickým vypínaèem (jistièem). Ventilátor pravidelnì èistìte pouze pomocí vlhkého hadøíku s malým

množstvím saponátu. Vyvarujte se užívání abrazivních prostøedkù nebo chemických rozpouštìdel, které
 

mohou výrobek poškodit.

 ZÁRUKA :

Na výrobek poskytujeme záruku o délce 5 let od data zakoupení. Záruka se vztahuje na výrobní vady, 

vady materiálu nebo závady funkce pøístroje.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, nesprávné zapojení výrobku, nesprávnou obsluhu, použití 

výrobku v nevhodných podmínkách nebo nevhodným zpùsobem, bìžné opotøebení, poškození tøetí osobou,

živelnou pohromou nebo pøepìtím.

Pøi uplatnìní záruky je potøeba pøiložit reklamaèní protokol, který bude obsahovat  datum zakoupení 

výrobku a pøesný popis závady.  
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Platí pouze pro PRIMO BASE A: Automatická žaluzie se otevírá po 60-ti sekundách.

RECYKLACE A ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ :

Takto oznaèené zaøízení je oznaèeno shodnì s direktivou EU 2002/96/EC o nakládání s použitým
 elektrickým a elektronickým zaøízením (WEEE). Tento symbol znamená, že se všemi elektrickými a 

elektronickými zaøízeními, které jsou souèástí tohoto výrobku, nesmí být nakládáno jako s odpadem z

domácností. Místo toho by mìl být pøedán na pøíslušné sbìrné místo za úèelem recyklace elektrických a

elektronických zaøízení. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomùžete zamezit pøípadným negativním 
následkùm pro životní prostøedí a lidské zdraví , které by mohly vzniknout, pokud by se 

s výrobkem vhodnì zacházelo jako s odpadem. Recyklace materiálù napomáhá uchovávat  
 pøírodní zdroje. Chcete-li získat podrobnìjší informace o recyklaci tohoto výrobku, obra�te se 

  na obecní úøad, komunální služby nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

NASTAVENÍ ÈASOVÉHO SPÍNAÈE VENTILÁTORU – PRIMO BASE T, PRIMO BASE AT :

Veškeré zapojení výrobku na elektrickou sí� musí provádìt pouze osoba znalá s odbornou kvalifikací dle 

ÈSN 34 3205 a vyhlášky ÈÚPB a ÈBÚ o odborné zpùsobilosti v elektrotechnice è.50-51/1978 Sb. – elektrikáø.

Pøed jakoukoliv manipulací s ventilátorem vždy odpojte ventilátor od elektrické sítì nejlépe specifickým

vypínaèem (jistièem). Elektronický èasový spínaè potøebuje ke správné funkci, aby bylo do výrobku zavedeno

stálé sí�ové napìtí 230V/50Hz a navíc ovládaná fáze, která bude pøivedena na svorku T v èasovém spínaèi. 
Délku dobìhu ventilátoru nastavujete za pomoci potenciometru (trimru) na desce plošných spojù oznaèeným 

symbolem hodin a to v rozsahu cca 30 sekund až 25 minut a to odpovídajícím šroubovákem.  

 

!



SKNávod na montáž a obsluhu ventilátora PRIMO BASE, PRIMO BASE A, 

PRIMO BASE T, PRIMO BASE AT

Údaje týkajúce sa Vašej bezpeènosti : 

Všetky zapojenia výrobku na elektrickú sie� musí vykona� len osoba znalá s odbornou kvalifikáciou pod¾a 

STN 34 3205 a vyhlášky o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike è.50-51/1978 Sb. - Elektrikár.

Elektrická inštalácia, do ktorej je zapojený ventilátor, musí by� vybavené osobitným vypínaèom, ktorého 

vzdialenos� kontaktov je minimálne 3mm. Napájacie napätie a frekvencia musia zodpoveda� parametrom 

na ventilátore. Pred akouko¾vek manipuláciou s ventilátorom vždy odpojte ventilátor od elektrickej siete,

najlepšie špecifickým vypinaèom (istièom). Pred demontážou èelnej mriežky ventilátora, odpojte výrobok od

elektrickej siete. Údržbu a èistenie ventilátora robte len po odpojení ventilátora od elektrickej siete. 

Obsluha zariadenia musí by� vykonávaná len osobou znalou a zoznámenou s týmto návodom. Je zakázané, 
 aby zariadenie obsluhovali deti alebo osoby so senzorickými alebo psychickými problémami. 

Ventilátory PRIMO sú urèené pre montáž v interiéri kde maximálna teplota prostredia bude 40 ° C. Ventilované
 

prostredie by malo by� bez neèistôt a akýchko¾vek abrazívnych látok alebo výbušných plynov. 

Pred montážou je dôležité zabezpeèi�, aby do ventilovaných miestností nemohli unika� výbušné látky, spaliny,

alebo iné splodiny z otvoreného ohòa.

 

 

MONTÁŽ VENTILÁTORA PRIMO : 

Inštaláciu robte iba pri odpojenom sie�ovom napájania.
 1. Odskrutkujte prednú mriežku ventilátora. 

2. Pripravte si montážne otvory 

3. Ventilátor namontujte tak, aby sa prívodné káble nachádzali v spodnej èasti ventilátora.

4. Zasuòte korpus ventilátora do vetracieho kanála odpovedajúceho priemeru. 

5. V pripravenom mieste vyvàtajte otvor pre elektrický kábel. Pozor na ostré hrany, ktoré by mohli

poškodi� izoláciu kábla.  
6. Namontujte ventilátor za pomoci odpovídajích skrutiek a hmoždiniek. 

7. Zapojte ventilátor na eletrickù sie� pod¾a schémy zapojenia - (posledná strana návodu). 

8. Namontujte èelù mriežku ventilátora. 
 

9. Zapojte napájacie napätie a vyskúšajte správnu funkciu ventilátora. 

Iba správna montáž zabezpeèí dlhodobù a bezproblémovù prevádzku zariadenia.

!
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ÚDRŽBA :

Pred akouko¾vek manipuláciou s ventilátorom vždy odpojte ventilátor od elektrickej siete 

najlepšie špecifickým vypínaèom (istièom). Ventilátor pravidelne èistite len pomocou vlhkej handrièky s

malým množstvom saponátu. Vyvarujte sa používania abrazívnych prostriedkov alebo chemických
 

rozpúš�adiel, ktoré môžu výrobok poškodi�.

 ZÁRUKA : 

Na výrobok poskytujeme záruku v trvaní 5 rokov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vz�ahuje na výrobné vady,
 vady materiálu alebo závady funkcie prístroja. 

Záruka sa nevz�ahuje na mechanické poškodenie, nesprávne zapojenie výrobku, nesprávnu obsluhu, 

použitie výrobku v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom, bežné opotrebovanie,

poškodenie tre�ou osobou alebo živelnou pohromou. 

Pri uplatnení záruky je potrebné priloži� reklamaèný protokol, ktorý bude obsahova� dátum zakúpenia

výrobku a presný popis závady.  
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RECYKLÁCIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE :

Takto oznaèené zariadenie je oznaèené zhodne s direktívou EU 2002/96/EC o nakladaní s použitým
 elektrickým a elektronickým zariadením (WEEE). Tento symbol znamená, že so všetkými elektrickými a 

elektronickými zariadeniami, ktoré sú súèas�ou tohto výrobku, nesmie by� nakladané ako s odpadom z 

domácností. Namiesto toho by mal by� odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických 

a elektronických zariadení. Zabezpeèíte-li správnu likvidáciu výrobku, pomôžete zabráni� prípadným 

negatívnym následkom pre životné prostredie a ¾udské zdravie, ktoré by mohli vzniknú�, ak 

by sa s výrobkom nevhodne zaobchádzalo ako s odpadom. Recyklácia materiálov pomáha 

uchováva� prírodné zdroje. Ak chcete získa� podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, 

obrá�te sa na obecný úrad, komunálne služby alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili. 
 

Platné pro PRIMO BASE A: Automatická žaluzia sa otviera po 60-ti sekundách.

NASTAVENIE DOBEHU ÈASOVÉHO SPÍNAÈA  VENTILÁTORA - PRIMO BASE T, PRIMO BASE AT : 

Všetky zapojenia výrobku na elektrickú sie� musí vykona� len osoba znalá s odbornou kvalifikáciou-Elektrikár.
 Pred akouko¾vek manipuláciou s ventilátorom vždy odpojte ventilátor od elektrickej siete najlepšie

špecifickým vypínaèom (istièom). Elektronický èasový spínaè potrebuje k správnej funkcii aby bolo do výrobku
 

stálej sie�ové napätie 230V/50Hz a navyše ovládané fáza, ktorá bude privedené na svorku T v èasovom spínaèi. 
Tá bude ventilátor pod¾a Vašej potreby ovláda�. Dåžku dobehu ventilátora nastavujete pomocou 
potenciometra (trimru) na doske plošných spojov oznaèeným symbolom hodin, plynulo od cca 30 sekúnd

do 25 minút. Zmenu vykonávajte pomocou malého skrutkovaèa.

!
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230V/50Hz 230V/50Hz

L LN    N

PRIMO BASE, PRIMO BASE A PRIMO BASE T, PRIMO BASE AT 

Wiring Diagram, Anschlusschema, Pod³¹czenie elektryczne, Schéma zapojení, Schéma zapojenia
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EN

For more information please visit : www.klimatom.com/help

DE

Weitere Informationen finden Sie auf : www.klimatom.com/help  

PL

Wiêcej informacji na : www.klimatom.com/help

CZ

Více informací na : www.klimatom.com/help

SK

Viac informácií na : www.klimatom.com/help
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