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Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje
w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Akcesoria
Przed montażem należy upewnić się, że zostały dostarczone
wszystkie części.

Kierunek przepływu powietrza 
i mocowanie paneli zaślepiających

Wybór wylotu powietrza
1 Wybierz kierunek przepływu powietrza spośród poniższych

rysunków zgodnie z lokalizacją jednostki wewnętrznej.

2 Sprawdź ustawienia na miejscu, aby określić numer pozycji.

3 Wybierz miejsce montażu, odnosząc się do instrukcji montażu
dostarczonej z jednostką wewnętrzną.

Przygotowanie paneli zaślepiających

Przygotuj panel zaślepiający i taśmę do jego zamocowania
odpowiednio do wylotu powietrza od (1) do (4), który ma zostać
zaślepiony.

1 Odetnij panel zaślepiający i jego taśmę mocującą na linii
urwania (linia przerywana), zostawiając numer wylotu powietrza
do zaślepienia. Odetnij nożyczkami taśmę mocującą panel
zaślepiający.

2 Oderwij papier nieprzyczepny od taśmy do zamocowania panelu
zaślepiającego.

3 Przyklej panel zaślepiający do jego taśmy mocującej. (Jeśli nie
zalecono inaczej, przyklej panel zaślepiający na środku jego
taśmy mocującej).

KDBHQ56B140 Panel zaślepiający wylot powietrza Instrukcja montażu

■ Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcji nie należy
wyrzucać. Powinna ona znaleźć się w archiwum, aby
można z niej było korzystać w przyszłości.

■ Patrz instrukcja montażu dołączona do jednostki
wewnętrznej i panelu dekoracyjnego.

■ W przypadku montażu zestawu paneli zaślepiających (do
nabycia oddzielnie), wybór przepływu 3-kierunkowego
może być niedostępny. Szczegółowe informacje można
znaleźć w dokumentacji technicznej lub w katalogach.

a Instrukcja montażu

b Panel zaślepiający (podłużny wylot powietrza)

c Panel zaślepiający A, B (narożny wylot powietrza)

d Panel zaślepiający C (narożny wylot powietrza)

e Panel zaślepiający D (narożny wylot powietrza)

f Taśma do mocowania panelu (podłużny wylot powietrza)

g Taśma do mocowania panelu (narożny wylot powietrza) 

h Taśma do mocowania panelu (narożny wylot powietrza)

i Blokada zaślepiająca (do przepływu 3-kierunkowego)

j Taśma do mocowania blokady zaślepiającej

Nie można wybrać innych schematów kierunków wylotu
powietrza, niż pokazane na poniższych rysunkach. (Może
występować roszenie).

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

Strona przewodu skroplin

Strona przewodu 

Wylot powietrza (B)

Wylot 
powietrza (A)

Wylot powietrza (2)

Wylot powietrza (D)

Wylot 
powietrza (C)

Wylot powietrza (3)

Wylot powietrza (4)

Wylot 
powietrza (1)

Strona 
przewodu 
skroplin
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Przygotowanie panelu zaślepiającego do wylotu 
powietrza (1)

■ Aby zaślepić wylot powietrza (1), użyj panelu zaślepiającego
(wyposażenie dodatkowe b) i panelu zaślepiającego D
(wyposażenie dodatkowe e). Pamiętaj, aby nie wyrzucać panelu
zaślepiającego.

* Odetnij tylko w przypadku, jeśli chcesz zaślepić tylko wylot
powietrza (1). Nie odcinaj w przypadku, jeśli chcesz zaślepić
zarówno wylot powietrza (1), jak i wylot powietrza (D).

Przygotowanie panelu zaślepiającego wylot powietrza (2), 
(3), (4)

Przygotowanie panelu zaślepiającego wylot powietrza (A), 
(B), (C), (D)

Zaślepianie wylotu powietrza
1 Wyrównaj oba krótsze końce panelu zaślepiającego z wylotem

powietrza.

2 Przymocuj przygotowany wcześniej panel zaślepiający do
wylotu powietrza jednostki wewnętrznej.

Zaślepianie wylotu powietrza (1)
1 Zaślep wylot powietrza (1).

2 Częściowo zaślep wylot powietrza (D).

Mocując panel zaślepiający do jego taśmy mocującej
postaraj się, aby nadrukowany numer pozostał widoczny,
umożliwiając identyfikację panelu zaślepiającego.

■ Nie przecinaj wzdłuż pokazanej poniżej linii urwania
długiego panelu zaślepiającego wylot powietrza
(wyposażenie dodatkowe b) i jego taśmy mocującej
(wyposażenie dodatkowe f). Odcięcie linii urwania
może powodować kondensację.

Nie odcinaj

Wylot powietrza (1)
dodatkowe b) dodatkowe e)

Strona przewodu 

Wylot powietrza (D)

Papier 
nieprzyczepny

f)

b)

10
 m

m

10
 m

m

e)

h)

12 mm

12 mm

Papier nieprzyczepny

f)

b)

10
 m

m

10
 m

m

Przymocuj panel zaślepiający w taki sposób, aby nie
pozostały żadne szczeliny ani nieszczelności między nim
i wylotem powietrza. Powietrze będzie się wydostawać
i może występować roszenie.

c)

g)
12 mm

12 mm

Wylot powietrza (A), (B)

d)

g)

12 mm

12 mm

Wylot powietrza (C)

e)

h)

12 mm

12 mm

Wylot powietrza (D)

(1)

(D)

(D)

(1)
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Zaślepianie wylotu powietrza (2), (3) i (4)
1 Zaślep wyloty powietrza (2), (3), (4)

Zaślepianie wylotu powietrza (A), (B), (C) 

Zaślepianie wylotu powietrza (D)
Aby zaślepić zarówno wylot powietrza (1), jak i wylot powietrza (D),
najpierw przymocuj panel zaślepiający do wylotu powietrza (1).

Blokada zaślepiająca (do przepływu 
3-kierunkowego)
Wybierając opcje przepływu 3-kierunkowego, należy zamontować
blokady zaślepiające. W przeciwnym razie powietrze będzie się
wydostawać i może występować roszenie.

Miejsca montażu blokad zaślepiających

.

Blokadę zaślepiającą (wyposażenie dodatkowe i) można
zamontować na 3 sposoby, w zależności od miejsca montażu.

(2), (3), (4)

(2), (3), (4)

Wylot 
powietrza
(A), (B), (C)

A), (B), (C)

Wylot powietrza (1)

Wylot powietrza (D)

D)

Strona przewodu 
czynnika 

Strona 
przewodu 
skroplin
Panel 

i)

Blokada 

dodatkowe i)

UWAGA Linia dopasowania różni się w zależności od
kształtu tacy na skropliny.

Panel 

i)

i)

Blokada 

dodatkowe i)

i)

Panel 

i)

i)

Blokada 

dodatkowe i) 

Typ 1

i) 

Blokada 

i) 

Widok z góry

Typ 2
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Samoczyszczący panel dekoracyjny, kratka wlotowa świeżego
powietrza

Poniższy przykład przedstawia zamknięty wylot powietrza (4).

Montaż blokad zaślepiających
1 Umieść obie blokady zaślepiające (wyposażenie dodatkowe i)

w miejscu montażu. 

2 Oderwij papier nieprzyczepny od taśmy mocującej blokady
zaślepiającej (wyposażenie dodatkowe j).

3 Przymocuj taśmę mocującą blokady zaślepiającej (wyposażenie
dodatkowe j) do blokady zaślepiającej (wyposażenie dodatkowe i).

Panel samoczyszczący, kratka wlotowa świeżego powietrza

1 Obróć ruchomą kierownicę powietrza i przyklej taśmę mocującą
blokady zaślepiającej w utworzonej szczelinie.

UWAGA W przypadku kombinacji panelu
samoczyszczącego i kratki wlotowej świeżego
powietrza, blokadę zaślepiającą montuje się
w komorze. Należy ją zamocować przed
montażem panelu dekoracyjnego.

Blokada 

i) 

i) 

Typ 3

Jednostka 

Blokada 

i) 

i) 
Blokada 

i) 

Komora
Komora

Aby zapobiec wydostawaniu się powietrza i roszeniu:
■ przymocuj blokadę zaślepiającą zgodnie z liniami

dopasowania, aby nie powstała szczelina;
■ upewnij się, że taśma mocująca blokady zaślepiającej

nie odkleja się.

UWAGA W przypadku kombinacji panelu
samoczyszczącego i kratki wlotowej świeżego
powietrza, blokadę zaślepiającą mocuje się przed
montażem panelu dekoracyjnego.

Linia 
dopasowania 

Linia 
dopasowania Blokada 

i) 

j)

Linia dopasowania

j) 

Linia dopasowania

j) 

j)

j
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Konfiguracja w miejscu instalacji
Po włączeniu zasilania należy przeprowadzić konfigurację w miejscu
instalacji, używając pilota zdalnego sterowania, zgodnie
z dostarczoną z nim instrukcją, odpowiednio do warunków instalacji.

Używając pilota zdalnego sterowania, należy ustawić "Numer trybu",
"Nr pierwszego kodu" i "Nr drugiego kodu".

Ustawianie zgodnie z numerem używanego wylotu 
powietrza
Przełącz "Nr drugiego kodu" pokazany w tabeli poniżej odpowiednio
do numeru używanego wylotu powietrza. Po zaślepieniu narożnych
wylotów powietrza w przepływie 4-kierunkowym, ustaw kierunek
przepływu powietrza na "w dół".

Ustawianie zgodnie z numerem używanego wylotu powietrza

Ustawienie po zaślepieniu narożnych wylotów powietrza 
w przepływie 4-kierunkowym

* Konfiguracja "Numeru trybu" odbywa się zwykle wspólnie dla całej
grupy. W celu indywidualnego ustawienia każdej jednostki
wewnętrznej i wykonania czynności kontrolnych po zakończeniu
ustawień należy podać numer trybu w nawiasie.

Ustawianie odpowiednio do wysokości sufitu
W przypadku wysokości sufitu odnieś się do wysokości sufitu
i numeru używanego wylotu powietrza. Następnie przełącz "Nr
drugiego kodu" pokazany w tabeli poniżej odpowiednio do numerów
wylotów powietrza.

Ustawianie odpowiednio do wysokości sufitu

* Konfiguracja "Numeru trybu" odbywa się zwykle wspólnie dla całej
grupy. W celu indywidualnego ustawienia każdej jednostki
wewnętrznej i wykonania czynności kontrolnych po zakończeniu
ustawień należy podać numer trybu w nawiasie.

Wysokość sufitu i numer używanego wylotu powietrza

Wartości dotyczące wysokości sufitu mają charakter referencyjny.

UWAGA Jeśli miejsce montażu znajduje się wyżej niż
standardowa wysokość sufitu, konieczne jest
przeprowadzenie "Ustawiania odpowiednio do
wysokości sufitu".

Ustawienie Nr trybu*
Nr 

pierwszego 
kodu

Nr drugiego 
kodu

Pełny przepływ 
4-kierunkowy

13 (23) 1
01

Przepływ 
3-kierunkowy 02

Ustawienie Nr trybu*
Nr 

pierwszego 
kodu

Nr drugiego 
kodu

Standardowy 
kierunek 

przepływu 
powietrza 13 (23) 4

02

Kierunek 
przepływu 

powietrza w dół
03

Ustawienie Nr trybu*
Nr 

pierwszego 
kodu

Nr drugiego 
kodu

Standardowy
13 (23) 0

01
Wysokie (1) 02
Wysokie (2) 03

Numer używanego wylotu powietrza

Jednostka 
wewnętrzna

Klasa 71
Przepływ 

we 
wszystkich 
kierunkach

Wylot 
powietrza 
w 4 kie-
runkach

Wylot 
powietrza 
w 3 kie-
runkach

Wyso-
kość 
sufitu

Standardowy ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Wysokie (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Wysokie (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Numer używanego wylotu powietrza

Jednostka 
wewnętrzna

Klasa 100~140
Przepływ 

we 
wszystkich 
kierunkach

Wylot 
powietrza 
w 4 kie-
runkach

Wylot 
powietrza 
w 3 kie-
runkach

Wyso-
kość 
sufitu

Standardowy ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Wysokie (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Wysokie (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
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