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Originaaljuhised on inglise keeles. Muudes keeltes olevad juhised on
originaaljuhiste tõlked.

Lisatarvikud
Veenduge enne paigaldamist, et teil on olemas kõik detailid.

Õhu väljutamise suund ja tihendi 
paigutamine

Õhu väljalaske valimine
1 Valige õhu väljutussuund järgmiste jooniste abil vastavalt

siseseadme asukohale.

2 Vaadake asendi seadistusnumbrit kohapealsetest seadistustest.

3 Selleks lugege paigaldusasukoha kohta siseseadmega
kaasasolevat kasutusjuhendit.

Tihendi ettevalmistamine

Valmistage ette tihend ja tihendi kinnitamiseks mõeldud kleeplint
vastavalt suletavale õhu väljalaskele (1) kuni (4).

1 Lõigake ära tihend ja tihendi kleeplindi osa rebimisjoonelt
(punktiirjoon) nii, et alles jääks suletava õhu väljalaske number.
Lõigake tihendi kleeplindi osa ära kääridega.

2 Eemaldage tihendi kleeplindilt kaitsepaber.

3 Kleepige tihend tihendi kleeplindile. (Kui pole toodud teisiti,
kleepige tihend tihendi kleeplindil keskele.)

KDBHQ56B140 Õhu väljalaskeava tihendusdetail Paigaldusjuhend

■ Lugege enne paigaldamist hoolikalt seda juhendit.
Ärge visake seda ära. Hoidke see tulevikus
sirvimiseks alles.

■ Vaadake nii siseseadme kui dekoratiivpaneeli
paigaldusjuhendit.

■ Kui paigaldatakse iseseisev tihenduskomplekt, ei
pruugi 3-suunaline vool olla valitav. Vaadake
üksikasju tehnilistest materjalidest või kataloogidest.

a Paigaldusjuhend

b Tihend (pikisuunaline õhu väljalase)

c Tihend A, B (õhu väljalase nurgas)

d Tihend C (õhu väljalase nurgas)

e Tihend D (õhu väljalase nurgas)

f Tihendi kinnitamise kleeplint (pikisuunaline õhu väljalase)

g Tihendi kinnitamise kleeplint (õhu väljalase nurgas) 

h Tihendi kinnitamise kleeplint (õhu väljalase nurgas)

i Tihendusplokk (3-suunalisele voolule)

j Tihendusploki kinnitamise kleeplint

Võimalik ei ole valida järgmistel joonistel toodutest erinevaid
väljutussuuna mustreid. (Võib tekkida kondensaat.)

1×1× 1× 3× 1×1× 1× 2×2× 2×
ged fba c h i j

Ümbritsev vool

Äravoolutoru pool

Jahutusaine toru pool

Veenduge tihendi kleeplindile kinnitamisel, et trükitud
number oleks nähtav, sest selle põhjal on võimalik tihendit
tuvastada.

4-suunaline vool

3-suunaline vool

Õhu väljalase (B)

Õhu 
väljalase (A)

Õhu väljalase (2)

Õhu väljalase (D)

Õhu väljalase (C)

Õhu väljalase (3)

Õhu väljalase (4)

Õhu 
väljalase (1)

Äravoolutoru 
pool

Jahutusaine toru pool
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Tihendi ettevalmistamine õhu väljalaskeavale (1)

■ Õhu väljalaske (1) sulgemiseks kasutage tihendit (lisatarvik b) ja
tihendit D (lisatarvik e). Jälgige, et te ei viskaks tihendit ära.

* Lõigake ainult siis, kui soovite sulgeda ainult õhu väljalaset (1).
Ärge lõigake, kui soovite sulgeda nii õhu väljalaset (1) ja (D).

Tihendi ettevalmistamine õhu väljalaskeavale (2), (3), (4)

Tihendi ettevalmistamine õhu väljalaskeavale (A), (B), (C), (D)

Õhu väljalaske sulgemine
1 Joondage tihendi lühem pind õhu väljalaske mõlema küljega.

2 Kleepige eelmises sammus loodud tihend siseseadme õhu
väljalaskele.

Õhu väljalaske (1) sulgemine
1 Sulgege õhu väljalase (1).

2 Sulgege õhu väljalase (D) osaliselt.

■ Ärge lõigake pikisuunalise õhu väljalaske tihendit
mööda rebimisjoont (lisatarvik b) ega tihendi kleeplinti
(lisatarvik f) nagu näidatud allpool. Rebimisjoone ära
lõikamisel võib see põhjustada kondensaadi tekkimist.

Ära lõika ära

Õhu väljalase (1) Tihendusmaterjal
(lisatarvik b) 

Lõigake ära 
tihend D
(lisatarvik e)

Jahutusaine 
toru pool

Õhu väljalase (D)

Kaitsepaber

Tihendi 
kinnitamise kleeplint
(lisatarvik f)

Tihend (lisatarvik b)

10
 m

m

10
 m

m

Tihend D 
(lisatarvik e)

Tihendi 
kinnitamise kleeplint
(lisatarvik h)

Lõika ära*

12 mm

12 mm

Kaitsepaber Tihendi 
kinnitamise kleeplint
(lisatarvik f)

Tihend (lisatarvik b)

10
 m

m

10
 m

m

Lõika 
ära 

Kleepige tihend ilma, et tihendi ja õhu väljalaske vahele
jääks tühikut või lahtist osa. See võib põhjustada õhu
väljumist ja kondensaati.

Tihendusmaterjal 
(lisatarvik c)

Eemaldatud 
kaitsepaber

Tihendi 
kinnitamise kleeplint
(lisatarvik g)

12 mm

12 mm

Õhu väljalase (A), (B)

Tihendusmaterjal 
(lisatarvik d)

Tihendi 
kinnitamise kleeplint
(lisatarvik g)

12 mm

12 mm

Õhu väljalase (C)

Tihendusmaterjal 
(lisatarvik e)

Tihendi kinnitamise 
kleeplint (lisatarvik h)

12 mm

12 mm

Õhu väljalase (D)

Siseseade (äravoolualus)

Õhu väljalaske tihend (1)

Õhu väljalaske 
tihend (D)

Õhu 
väljalase (D)

Õhu 
väljalase (1)
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Õhu väljalaske (2), (3) ja (4) sulgemine
1 Sulgege õhu väljalase (2), (3), (4)

Õhu väljalaske (A), (B), (C) sulgemine

Õhu väljalaske (D) sulgemine
Õhuväljalaske (1) ja (D) sulgemiseks kinnitage tihend esmalt õhu
väljalaskele (1).

Tihendusplokk (3-suunalisele voolule)
Kui valite 3-suunalise voolu, paigaldage tihendusplokid. Vastasel
juhul võib esineda õhu väljumist ja kondensaati.

Tihendusploki paigalduskohad

.

Sõltuvalt paigalduskohast on tihendusplokil (lisatarvik i) 3 paigaldus-
tüüpi.

Siseseade

Õhu väljalase (2), (3), (4)

Õhu väljalaske tihend (2), (3), (4)

Õhu väljalase
(A), (B), (C)

Siseseade

Õhu väljalaske tihend (A), (B), (C)

Õhu väljalase (1)

Siseseade

Õhu väljalase (D)

Õhu väljalaske tihend (D)

Jahutusaine 
toru pool

Äravoolutoru 
pool
Tihendus-
materjal

Tihendusmaterjal
Tihendusplokk 
(lisatarvik i)

Tihendusplokk
(lisatarvik i)

MÄRKUS Sõltuvalt äravoolualuse kujust on paigaldusjooned
erinevad.

Tihendus-
materjal

Tihendusmaterjal

Tihendusplokk (lisatarvik i)

Tihendusplokk (lisatarvik i)

Tihendusmaterjal Tihendusmaterjal

Tihendusplokk
(lisatarvik i)

Tihendusplokk (lisatarvik i)

Tihendusmaterjal

Tihendus-
materjal

Tihendusplokk (lisatarvik i)

Tihendusplokk (lisatarvik i)

Siseseade

Tihendusplokk
(lisatarvik i) 

Ventilaatori 
keskosa suund

Paigaldusjoon 

Paigaldusjoon 
Tüüp 1

Tihendusplokk 
(lisatarvik i) 

Tihendusplokk 
(lisatarvik i) 

Siseseade 
(äravoolualus)

Siseseade 
(äravoolualus)

Ventilaatori 
keskosa suund

Ventilaatori keskosa suund

Paigaldusjoon 

Paigaldusjoon

Ülaltvaade

Tüüp 2
Paigaldusjoon 
Paigaldusjuhend
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Automaatse puhastamisega dekoratiivpaneel, värske õhu
sissevõtuava võre

Allpool on toodud näide, kus suletud on õhu väljalase (4).

Tihendusploki paigaldamine
1 Paigutage mõlemad tihendusplokid (lisatarvik i) paigalduskohta. 

2 Eemaldage kaitsepaber tihendusploki kleeplindilt (lisatarvik j).

3 Kleepige tihendusploki kleeplint (lisatarvik j) tihendusplokile
(lisatarvik i).

Automaatse puhastamisega paneel, värske õhu sissevõtuava võre

1 Pöörake pöörlevat laba ja kinnitage tihendusploki kleeplint
tekkinud tühimikku.

MÄRKUS Kui kasutatakse kombinatsioonis automaatse
puhastamisega paneeliga, värske õhu
sissevõtuava võrega, paigaldage tihendusplokk
kambrisse. Kinnitage tihendusplokk enne
dekoratiivpaneeli paigaldamist.

Tihendusplokk
(lisatarvik i) 

Siseseade 
(äravoolualus)

Tihendusplokk
(lisatarvik i) 

Siseseade 
(äravoolualus)

Paigaldusjoon

Paigaldusjoon

Noole vaade A

A

Tüüp 3

Siseseade

Kamber

Tihendusplokk 
(lisatarvik i) 

Tihendatud õhu väljalase

Tihendusplokk 
(lisatarvik i) 

Tihendusplokk
(lisatarvik i) 

Kamber
KamberVentilaatori 

keskosa suund

Paigaldusjoon Paigaldusjoon 
Paigaldusjoon 

Noole vaade A

Õhu väljumise ja kondensaadi tekkimise ennetamiseks:
■ kleepige tihendusplokk vastavalt paigaldusjoontele

ilma tühimikku jätmata;
■ veenduge, et tihendusploki kleeplint ei kooruks maha.

MÄRKUS Kui kasutatakse kombinatsioonis automaatse
puhastamisega paneeliga, värske õhu
sissevõtuava võrega, kinnitage tihendusplokk
enne dekoratiivpaneeli paigaldamist.

Paigaldusjoon 

Paigaldusjoon 

Tihendusplokk
(lisatarvik i) 

Tihendusploki 
kleeplint
(lisatarvik j)

Ventilaatori 
keskosa suund

Kaitsepaber

Paigaldusjoon
(lisatarvik j) 

Paigaldusjoon
(lisatarvik j) 

Tihendusploki kleeplint (lisatarvik j)

Eemaldage 
kaitsepaber

Pöörlev laba

Lõigake ära tihendusploki kleeplint (lisatarvik j) 
kääridega mööda perforatsiooni.
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Kohapealne seadistamine
Tehke kohapealsed seadistused kaugkontrolleriga pärast toite
sisselülitamist vastavalt kaugkontrolleriga kaasasolevale juhendile ja
paigaldustingimustele.

Seadistage kaugkontrolleriga "Režiimi number", "Koodi esimene
number" ja "Koodi teine number".

Seadistus vastavalt kasutatavale õhu väljalaske numbrile
Vahetage allolevas tabelis toodud "Koodi teist numbrit" sõltuvalt
kasutatavast õhu väljalaskest. Kui õhu nurga väljalasked on suletud
4-suunalise voolu jaoks, seadistage õhuvoolu suunaks "alla".

Seadistus vastavalt kasutatavale õhu väljalaske numbrile

Seadistus, kui nurga õhu väljalasked on 4-suunalise voolu 
puhul suletud

* "Režiimi number" seadistatakse tavaliselt rühmale ühiselt. Iga
siseseadme eraldi seadistamiseks ja pärast seadistamist
kontrollimiseks tooge režiimi nr sulgudes.

Seadistamine vastavalt lae kõrgusele
Lae kõrguse puhul vaadake lae kõrgust ja kasutatava õhu väljalaske
numbrit. Seejärel vahetage allolevas tabelis toodud "Koodi teist
numbrit" sõltuvalt kasutatavatest õhu väljalasetest.

Seadistus vastavalt lae kõrgusele

* "Režiimi number" seadistatakse tavaliselt rühmale ühiselt. Iga
siseseadme eraldi seadistamiseks ja pärast seadistamist
kontrollimiseks tooge režiimi nr sulgudes.

Lae kõrgus ja kasutatava õhu väljalaske number

Lae kõrguse väärtused on orienteeruvad.

MÄRKUS Kui paigaldusasend on kõrgem kui lae standard-
kõrgus, on vajalik "Seadistamine vastavalt lae
kõrgusele".

Sätted Režiimi 
nr*

Koodi 
esimene nr

Koodi 
teine nr

Ümbritsev vool 
4-suunaline 13 (23) 1

01

3-suunaline vool 02

Sätted Režiimi 
nr*

Koodi 
esimene nr

Koodi 
teine nr

Standardne 
õhuvoolu suund

13 (23) 4
02

Õhuvoolu 
suund alla 03

Sätted Režiimi 
nr*

Koodi 
esimene nr

Koodi 
teine nr

Standard
13 (23) 0

01
Kõrge (1) 02
Kõrge (2) 03

Kasutatava õhu väljalaske number

Siseseade

Klass 71

Ümbritsev 
vool

4-suuna-
line õhu 
väljalase

3-suuna-
line õhu 
väljalase

Lae 
kõrgus

Standard ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Kõrge (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Kõrge (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Kasutatava õhu väljalaske number

Siseseade

Klass 100~140

Ümbritsev 
vool

4-suuna-
line õhu 
väljalase

3-suuna-
line õhu 
väljalase

Lae 
kõrgus

Standard ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Kõrge (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Kõrge (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
Paigaldusjuhend
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