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Originálny návod je v angličtine. Ostatné jazyky sú preklady
originálneho návodu.

Príslušenstvo
Pred inštaláciou skontrolujte, či máte všetky súčasti.

Smer prúdenia vzduchu a umiestnenie 
tesniaceho materiálu

Výber výstupu vzduchu
1 Podľa nasledujúcich obrázkov vyberte smer prúdenia vzduchu,

a to na základe umiestnenia vnútornej jednotky.

2 Pri nastavovaní čísla pozície si pozrite nastavenie na mieste
inštalácie.

3 Pri výbere miesta inštalácie si pozrite návod na inštaláciu
dodaný s vnútornou jednotkou.

Príprava tesniaceho materiálu

Tesniaci materiál a pásku na prilepenie tesniaceho materiálu
pripravte podľa toho, ktorý výstup vzduchu (1) až (4) bude zatvorený.

1 Tesniaci materiál a lepiacu pásku tesniaceho materiálu
odstrihnite na vyznačenej (vybodkovanej) čiare, pričom nechajte
číslo výstupu vzduchu, ktorý bude zatvorený. Lepiacu pásku
tesniaceho materiálu odstrihnite nožnicami.

2 Odlepte spodný papier z tesniaceho materiálu a pásky na
pripevnenie tesniaceho materiálu.

3 Prilepte tesniaci materiál k lepiacej páske tesniaceho materiálu.
(Ak nie sú uvedené iné pokyny, tesniaci materiál prilepte do
stredu lepiacej pásky tesniaceho materiálu.)

KDBHQ56B140 Tesniaci článok pre výstup vzduchu Návod na inštaláciu

■ Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod.
Nezahoďte ho. Uschovajte si ho pre prípad nutnosti
jeho použitia v budúcnosti.

■ Prečítajte si návod na inštaláciu vnútornej jednotky aj
dekoračného panela.

■ Ak je nainštalovaná samostatne dodaná súprava
tesniaceho materiálu, možnosť 3-smerného prúdenia
nemusí byť dostupná. Podrobnosti nájdete
v technických dokumentoch alebo katalógoch.

a Návod na inštaláciu

b Tesniaci materiál (pozdĺžny výstup vzduchu)

c Tesniaci materiál A, B (výstup vzduchu v rohu)

d Tesniaci materiál C (výstup vzduchu v rohu)

e Tesniaci materiál D (výstup vzduchu v rohu)

f Páska na pripevnenie tesnenia (pozdĺžny výstup vzduchu)

g Páska na pripevnenie tesnenia (výstup vzduchu v rohu) 

h Páska na pripevnenie tesnenia (výstup vzduchu v rohu)

i Tesniaci blok (pre 3-smerné prúdenie)

Vybrať možno len typy smeru prúdenia zobrazené na
nasledujúcich obrázkoch. (Môže dochádzať ku
kondenzácii rosy.)
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c
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Všesmerové prúdenie

Strana odtokového 
potrubia

Strana potrubia 
s chladivom

4-smerné prúdenie

3-smerné prúdenie

Výstup vzduchu (B)

Výstup 
vzduchu (A)

Výstup vzduchu (2)

Výstup vzduchu (D)

Výstup 
vzduchu (C)

Výstup vzduchu (3)

Výstup vzduchu (4)

Výstup 
vzduchu (1)

Strana 
odtokového 
potrubia

Strana potrubia s chladivom
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Príprava tesniaceho materiálu pre výstup vzduchu (1)

■ Na zatvorenie výstupu vzduchu (1) použite tesniaci materiál
(príslušenstvo b) a tesniaci materiál D (príslušenstvo e). Dávajte
pozor, aby ste tesniaci materiál nezahodili.

* Odstrihnite len vtedy, keď chcete zatvoriť len výstup vzduchu (1).
Nestrihajte v prípade, že chcete zatvoriť výstupy vzduchu (1) a (D).

Príprava tesniaceho materiálu pre výstupy vzduchu (2), 
(3), (4)

Príprava tesniaceho materiálu pre výstupy vzduchu (A), 
(B), (C), (D)

Zatvorenie výstupu vzduchu
1 Na oboch stranách zarovnajte koniec kratšej časti tesniaceho

materiálu s výstupom vzduchu.

2 Tesniaci materiál pripravený v predchádzajúcich krokoch
prilepte na výstup vzduchu vnútornej jednotky.

Zatvorenie výstupu vzduchu (1)
1 Zatvorte výstup vzduchu (1).

2 Čiastočne zatvorte výstup vzduchu (D).

Pri priliepaní tesniaceho materiálu k lepiacej páske
tesniaceho materiálu skontrolujte, či je vytlačené číslo
viditeľné, aby bolo možné identifikovať tesniaci materiál.

■ V prípade tesniaceho materiálu dlhého výstupu
vzduchu (príslušenstvo b) a lepiacej pásky tesniaceho
materiálu (príslušenstvo f) nestrihajte po vyznačenej
čiare, ako je zobrazené nižšie. Odstrihnutie
vyznačenej čiary môže spôsobovať kondenzáciu.

Nestrihajte

Výstup 
vzduchu (1)

Tesniaci materiál
(príslušenstvo b) 

Odstrihnite tesniaci 
materiál D
(príslušenstvo e)

Strana potrubia 
s chladivom

Výstup vzduchu (D)

Spodný papier

Páska na pripevnenie 
tesniaceho materiálu
(príslušenstvo f)

Tesniaci materiál (príslušenstvo b)

10
 m

m

10
 m

m

Tesniaci materiál D 
(príslušenstvo e)

Páska na pripevnenie 
tesniaceho materiálu
(príslušenstvo h)

Odstrihnutie*

12 mm

12 mm

Spodný papier Páska na pripevnenie 
tesniaceho materiálu
(príslušenstvo f)

Tesniaci materiál (príslušenstvo b)

10
 m

m

10
 m

m

Odstrih-
nutie 

Tesniaci materiál prilepte tak, aby nevznikla žiadna
medzera medzi tesniacim materiálom a výstupom vzduchu
a aby sa tesniaci materiál neodliepal. Môže dochádzať k
úniku vzduchu a kondenzácii rosy.

Tesniaci materiál 
(príslušenstvo c)

Spodný papier

Páska na pripevnenie 
tesniaceho materiálu
(príslušenstvo g)

12 mm

12 mm

Výstupy vzduchu (A), (B)

Tesniaci materiál 
(príslušenstvo d)

Páska na pripevnenie 
tesniaceho materiálu
(príslušenstvo g)

12 mm

12 mm

Výstup vzduchu (C)

Tesniaci materiál 
(príslušenstvo e)

Páska na pripevnenie
 tesniaceho materiálu

(príslušenstvo h)

12 mm
12 mm

Výstup vzduchu (D)

(1)

(D)

(D)

(1)
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Zatvorenie výstupov vzduchu (2), (3) a (4)
1 Zatvorte výstupy vzduchu (2), (3), (4).

Zatvorenie výstupov vzduchu (A), (B), (C) 

Zatvorenie výstupu vzduchu (D)
Ak chcete zatvoriť výstupy vzduchu (1) a (D), tesniaci materiál
najskôr prilepte na výstup vzduchu (1).

Tesniaci blok (pre 3-smerné prúdenie)
V prípade výberu 3-smerného prúdenia nainštalujte tesniace bloky.
V opačnom prípade môže dochádzať k úniku vzduchu a kondenzácii
rosy.

Miesta inštalácie tesniaceho bloku

.

V závislosti od miesta inštalácie sú dostupné 3 typy inštalácie
tesniaceho bloku (príslušenstvo i).

Vnútorná jednotka

Výstupy vzduchu (2), (3), (4)

Tesniaci materiál pre výstupy vzduchu (2), (3), (4)

Výstup vzduchu
(A), (B), (C)

Vnútorná jednotka

Tesniaci materiál pre výstupy vzduchu (A), (B), (C)

Výstup vzduchu (1)

Vnútorná jednotka

Výstup vzduchu (D)

Tesniaci materiál pre výstup vzduchu (D)

Strana 
potrubia 
s chladivom

Strana 
odtokového 
potrubia

Tesniaci 
materiál

Tesniaci materiál
Tesniaci blok 
(príslušenstvo i)

Tesniaci blok
(príslušenstvo i)

POZNÁMKA Čiara zarovnania sa líši v závislosti od tvaru
vypúšťacej nádoby.

Tesniaci 
materiál

Tesniaci materiál

Tesniaci blok (príslušenstvo i)

Tesniaci blok (príslušenstvo i)

Tesniaci materiál Tesniaci materiál

Tesniaci blok
(príslušenstvo i)

Tesniaci blok (príslušenstvo i)

Tesniaci materiál

Tesniaci 
materiál

Tesniaci blok (príslušenstvo i)

Tesniaci blok (príslušenstvo i)

Vnútorná jednotka

Tesniaci blok
(príslušenstvo i) 

Smer stredu 
ventilátora

Typ 1

Tesniaci blok 
(príslušenstvo i) 

Tesniaci blok 
(príslušenstvo i) 

Vnútorná jednotka 

Vnútorná jednotka 

Smer stredu ventilátora

Smer stredu ventilátora
Návod na inštaláciu
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Samočistiaci dekoračný panel, mriežka prívodu čerstvého
vzduchu

V príklade nižšie je zobrazený zatvorený výstup vzduchu (4).

Inštalácia tesniaceho bloku
1 Umiestnite oba tesniace bloky (príslušenstvo i) na miesto

inštalácie. 

Samočistiaci panel, mriežka prívodu čerstvého vzduchu

1 Otočte výklopnú klapku a do vzniknutej medzery prilepte
tesniaci blok.

POZNÁMKA V prípade použitia kombinácie samočistiaceho
panela s mriežkou prívodu čerstvého vzduchu
nainštalujte tesniaci blok na komoru. Tesniaci blok
pripevnite pred inštaláciou dekoračného panela.

Tesniaci blok
(príslušenstvo i) Vnútorná 

jednotka 

nádoba)

Tesniaci blok
(príslušenstvo i) 

Vnútorná jednotka 

Detail A

A

Typ 3

Vnútorná 
jednotka

Komora

Tesniaci blok 
(príslušenstvo i) 

Utesnený výstup vzduchu

Tesniaci blok 
(príslušenstvo i) 

Tesniaci blok
(príslušenstvo i) 

Komora
KomoraSmer stredu 

ventilátora

zarovnania zarovnania 

Detail A

Ak chcete predísť úniku vzduchu a kondenzácii rosy,
pripevnite tesniaci blok podľa čiar zarovnania bez toho,
aby vznikla medzera.

POZNÁMKA V prípade použitia kombinácie samočistiaceho
panela s mriežkou prívodu čerstvého vzduchu
prilepte tesniaci blok ešte pred inštaláciou
dekoračného panela.

i

Tesniaci blok
(príslušenstvo i) (príslušenstvo i) 

(príslušenstvo i) 
Kyvadlová klapka
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Nastavenie na mieste inštalácie
Po zapnutí napájania podľa pokynov v návode dodanom s diaľkovým
ovládačom upravte pomocou diaľkového ovládača nastavenia na
mieste inštalácie v závislosti od podmienok inštalácie.

Pomocou diaľkového ovládača nastavte položky "Číslo režimu",
"Číslo prvého kódu" a "Číslo druhého kódu".

Nastavenie podľa počtu používaných výstupov vzduchu
Položku "Číslo druhého kódu" zobrazenú v tabuľke nižšie prepnite
podľa počtu používaných výstupov vzduchu. Keď sú rohové výstupy
vzduchu zatvorené pre 4-smerné prúdenie, smer prúdenia vzduchu
nastavte "nadol".

Nastavenie podľa počtu používaných výstupov vzduchu

Nastavenie, keď sú rohové výstupy vzduchu zatvorené pre 
4-smerné prúdenie

* "Číslo režimu" je bežné nastavenie za celú skupinu. Ak chcete
individuálne nastaviť každú vnútornú jednotku a po nastavení
vykonať kontroly, do zátvoriek špecifikujte číslo režimu.

Nastavenie podľa výšky stropu
Pri nastavovaní podľa výšky stropu zistite výšku stropu a počet
používaných výstupov vzduchu. Položku "Číslo druhého kódu"
zobrazenú v tabuľke nižšie potom prepnite podľa počtu výstupov
vzduchu.

Nastavenie podľa výšky stropu

* "Číslo režimu" je bežné nastavenie za celú skupinu. Ak chcete
individuálne nastaviť každú vnútornú jednotku a po nastavení
vykonať kontroly, do zátvoriek špecifikujte číslo režimu.

Výška stropu a počet používaných výstupov vzduchu

POZNÁMKA Ak je miesto inštalácie vyššie, ako je štandardná
výška stropu, musíte použiť položku "Nastavenie
podľa výšky stropu".

Nastavenie Číslo 
režimu*

Číslo prvého 
kódu

Číslo 
druhého 

kódu
Všesmerové 

prúdenie 
4-smerné 13 (23) 1

01

3-smerné 
prúdenie 02

Nastavenie Číslo 
režimu*

Číslo prvého 
kódu

Číslo 
druhého 

kódu
Štandardný 

smer prúdenia 
vzduchu 13 (23) 4

02

Smer prúdenia 
vzduchu nadol 03

Nastavenie Číslo 
režimu*

Číslo prvého 
kódu

Číslo 
druhého 

kódu
Štandard

13 (23) 0
01

Vysoko (1) 02
Vysoko (2) 03

Počet používaných výstupov 
vzduchu

Vnútorná jednotka

FCAG35~71
FXFQ20~63
FXFA20~63

Vše-
smerové 
prúdenie

4-smerný 
výstup 

vzduchu

3-smerný 
výstup 

vzduchu

Výška 
stropu

Štandard ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Vysoko (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Vysoko (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Počet používaných výstupov 
vzduchu

Vnútorná jednotka

FCAG100~140
FCAHG71~140
FXFQ80~125
FXFA80~125

Vše-
smerové 
prúdenie

4-smerný 
výstup 

vzduchu

3-smerný 
výstup 

vzduchu

Výška 
stropu

Štandard ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Vysoko (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Vysoko (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
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