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Kılavuzun aslı İngilizce metindir. Diğer diller asıl talimatların
çevirileridir.

Aksesuarlar
Montajdan önce tüm parçaların bulunduğundan emin olun.

Hava deşarjı için yön ve sızdırmazlık 
malzemesinin konumu

Hava çıkışının seçimi
1 İç ünitesinin konumuna göre aşağıdaki şekillerden hava

deşarjının yönünü seçin.

2 Ayar konum numarası için sahada ayarına bakın.

3 Montaj konumunun seçimi için iç üniteye takılı montaj kılavuzuna
bakın.

Sızdırmazlık malzemesi hazırlama

Kapatılacak hava çıkışı (1) - (4)'e göre sızdırmazlık malzemesi ve
sızdırmazlık malzemesini sabitleme bandını hazırlayın.

1 Hava çıkışı numarasını kapalı bırakarak sızdırmazlık
malzemesini ve sızdırmazlık malzemesi sabitleme bandını
kesme çizgisinden (noktalı çizgi) kesin. Makas kullanarak
sızdırmazlık malzemesi sabitleme bandını kesin.

2 Sızdırmazlık malzemesini sabitlemek için sızdırmazlık
malzemesi ve banttan koruyucu kağıdı soyun.

3 Sızdırmazlık malzemesini sızdırmazlık malzemesi sabitleme
bandına yapıştırın. (Aksi belirtilmedikçe sızdırmazlık
malzemesini sızdırmazlık malzemesi sabitleme bandının
ortasına yapıştırın.)

KDBHQ56B140 Hava deşarj çıkışı sızdırmazlık 
elemanı Montaj kılavuzu

■ Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice
okuyun. Kılavuzu bir kenara atmayın. Daha sonra
başvurmak üzere arşivinizde saklayın.

■ İç ünite ve dekoratif panel için montaj kılavuzuna bakın.
■ Ayrıca sağlanan bir sızdırmazlık malzemesi kiti monte

edilmişse 3-yollu akış seçilemeyebilir. Ayrıntılar için
lütfen teknik malzemelere veya kataloglara bakın.

a Montaj kılavuzu

b Sızdırmazlık malzemesi (uzunlamasına hava çıkışı)

c Sızdırmazlık malzemesi A, B (Köşede hava çıkışı)

d Sızdırmazlık malzemesi C (Köşede hava çıkışı)

e Sızdırmazlık malzemesi D (Köşede hava çıkışı)

f Sızdırmazlığı sabitleme bandı (uzunlamasına hava çıkışı)

g Sızdırmazlığı sabitleme bandı (köşede hava çıkışı) 

h Sızdırmazlığı sabitleme bandı (köşede hava çıkışı)

i Sızdırmazlık bloğu (3-yollu akış için)

Aşağıdaki şekillerde gösterilenlerden farklı deşarj yönü
desenleri seçilemez. (Çiy yoğuşması oluşabilir.)
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Hava çıkışı (1) için sızdırmazlık malzemesini hazırlama

■ Hava çıkışını (1) kapatmak için sızdırmazlık malzemesini
(aksesuar b) ve sızdırmazlık malzemesi D'yi (aksesuar e)
kullanın. Sızdırmazlık malzemesini atmamaya dikkat edin.

* Yalnızca hava çıkışını (1) kapatmak istediğinizde kesin. Hem hava
çıkışı (1) hem de hava çıkışı (D) öğesini kapatmak istediğinizde
kesmeyin.

Hava çıkışı (2), (3), (4) için sızdırmazlık malzemesini 
hazırlama

Hava çıkışı (A), (B), (C), (D) için sızdırmazlık malzemesini 
hazırlama

Hava çıkışını kapatma
1 Sızdırmazlık malzemesinin kısa yüzünün ucunu her iki tarafta

hava çıkışı ile hizalayın.

2 Önceki adımlarda oluşturulan sızdırmazlık malzemesini iç
ünitenin hava çıkışına yapıştırın.

Hava çıkışını (1) kapatma
1 Hava çıkışını (1) kapatın.

2 Hava çıkışını (D) kısmen kapatın.

Sızdırmazlık malzemesinin tanımlanabilmesi için
sızdırmazlık malzemesini sızdırmazlık malzemesi
sabitleme bandına takarken yazdırılan sayının görünür
kaldığından emin olun.

■ Aşağıda gösterildiği gibi uzun hava çıkışı sızdırmazlık
malzemesi için (aksesuar b) ve sızdırmazlık
malzemesi sabitleme bandı (aksesuar f) için kesme
çizgisini kesmeyin. Kesme çizgisi kesilirse yoğuşmaya
neden olabilir.

Kesmeyin
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Kesin 

Bir boşluk oluşturmadan ve sızdırmazlık malzemesi ve
hava çıkışı arasında ayrılma olmadan sızdırmazlık
malzemesini yapıştırın. Hava deşarjı ve çiy yoğuşması
oluşabilir.
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Hava çıkışı (2), (3) ve (4)'ü kapatma
1 Hava çıkışı (2), (3), (4)'ü kapatın

Hava çıkışı (A), (B), (C)'yi kapatma 

Hava çıkışını (D) kapatma
Hem hava çıkışı (1) hem de hava çıkışı (D)'yi kapatmak için önce
sızdırmazlık malzemesini hava çıkışı (1)'e takın.

Sızdırmazlık bloğu (3-yollu akış için)
3-yollu hava seçeneğini kapattığınızda, sızdırmazlık bloklarını monte
edin. Aksi halde, hava deşarjı ve çiy yoğuşması oluşabilir.

Sızdırmazlık bloğu için montaj konumları

.

Montajın konumuna göre 3 tür sızdırmazlık bloğu (aksesuar i)
montajı vardır.

(2), (3), (4)

(2), (3), (4)

(A), (B), (C)

A), (B), (C

1)

D)

D

i)

i)

NOT Hizalama çizgisi drenaj tavasının şekline göre
değişir.
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Üstten görünüm

Tip 2
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Otomatik temizleme dekoratif paneli, Taze hava giriş ızgarası

Aşağıdaki örnek hava çıkışının (4) kapalı olduğu durum içindir.

Sızdırmazlık bloğunun montajı
1 Her iki sızdırmazlık bloğunu (aksesuar i) montaj konumuna

yerleştirin. 

Otomatik temizleme paneli, Taze hava giriş ızgarası

1 Salınımlı kanadı döndürün ve sızdırmazlık bloğu oluşturulan
boşluğa takın.

NOT Otomatik temizleme paneli ile Taze hava giriş
ızgarası birlikte kullanıldığında, sızdırmazlık
bloğunu gövdeye monte edin. Dekoratif paneli
monte etmeden önce sızdırmazlık bloğunu takın.

i

i

Tip 3

i

i

i

Hava deşarjını ve çiy yoğuşmasını önlemek için,
sızdırmazlık bloğunu bir boşluk oluşturmadan hizalama
çizgilerine göre takın.

NOT Otomatik temizleme paneli ile Taze hava giriş
ızgarası birlikte kullanıldığında, dekoratif paneli
monte etmeden önce sızdırmazlık bloğunu takın.

Hizalama 

Hizalama 
i) 

(aksesuar i) 

(aksesuar i) 

(aksesuar i) 
Montaj kılavuzu
4

KDBHQ56B140
Hava deşarj çıkışı sızdırmazlık elemanı

4P564848-1A  2019.05



4PTR564848-1A.book  Page 5  Monday, May 27, 2019  1:54 PM
 

Saha ayarları
Güç sağlandıktan sonra montaj durumuna bağlı olarak uzaktan
kumandayla sağlanan kılavuza göre uzaktan kumandayı kullanarak
alan ayarı gerçekleştirin.

Uzaktan kumandayı kullanarak "Mod numarası", "İlk kod numarası"
ve "İkinci numara"yı ayarlayın.

Kullanılan hava çıkışı sayısına göre ayarlama
Kullanılan hava çıkışı numarasına göre aşağıdaki tabloda gösterilen
"İkinci kod numarası"na geçin. Köşe hava çıkışları 4-yollu akış için
kapatıldığında, hava akışı yönünü "aşağı"ya ayarlayın.

Kullanılan hava çıkışı sayısına göre ayarlama

Köşe hava çıkışları 4-yollu akış için kapatıldığında ayarlama

* "Mod numarası" genellikle bir grup için toplu olarak ayarlanır. Her bir
iç üniteyi ayrı ayrı ayarlamak ve ayarlardan sonra kontrol etmek için,
mod numarasını parantez içerisinde belirtin.

Tavanın yüksekliğine göre ayarlama
Tavan yüksekliği için tavan yüksekliği ve kullanılan hava çıkışı
sayısına bakın. Sonra, hava çıkışı sayısına göre aşağıdaki tabloda
gösterilen "İkinci kod numarası"na geçin.

Tavan yüksekliğine göre ayarlama

* "Mod numarası" genellikle bir grup için toplu olarak ayarlanır. Her bir
iç üniteyi ayrı ayrı ayarlamak ve ayarlardan sonra kontrol etmek için,
mod numarasını parantez içerisinde belirtin.

Tavan yüksekliği ve hava çıkışı kullanımı sayısı

Tavan yüksekliği değerleri başvuru içindir.

NOT Montaj konumu standart tavan yüksekliğinden
daha yüksekse "Tavanın yüksekliğine göre
ayarlama" gerekir.

Ayar Mod 
numarası*

İlk kod 
numarası

İkinci kod 
numarası

Çok yönlü akış 
4-yollu 13 (23) 1

01

3-yollu akış 02

Ayar Mod 
numarası*

İlk kod 
numarası

İkinci kod 
numarası

Standart hava 
akışı yönü

13 (23) 4
02

Aşağı hava 
akışı yönü 03

Ayar Mod 
numarası*

İlk kod 
numarası

İkinci kod 
numarası

Standart
13 (23) 0

01
Yüksek (1) 02
Yüksek (2) 03

Hava çıkışı kullanımı sayısı

İç ünite

Sınıf 71

Çok yönlü 
akış

4-yollu 
hava 

deşarjı

3-yollu 
hava 

deşarjı

Tavan 
yük-

sekliği

Standart ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Yüksek (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Yüksek (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Hava çıkışı kullanımı sayısı

İç ünite

Sınıf 100~140

Çok yönlü 
akış

4-yollu 
hava 

deşarjı

3-yollu 
hava 

deşarjı

Tavan 
yük-

sekliği

Standart ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Yüksek (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Yüksek (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
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