
NÁVOD K OBSLUZE

MC-E14AI, MC-E18AI

MULTI COMBI

  

MC-E24AI, MC-E28AI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme Vám, že jste si vybrali domovní klimatizaci; před jejím 
provozováním si prosím důkladně pročtěte tento návod k používání 
a uschovejte ho pro pozdější nahlédnutí. 
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V souladu s politikou společnosti spočívající v průběžném vylepšování výrobků můžeme bez předchozího upozornění 
změnit vzhled, rozměry, technické parametry a příslušenství tohoto přístroje. 
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Výrobky uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečných v závislosti na 
modelu; některé modely mají displej, jiné nikoli – umístění a tvar displeje viz 
skutečný výrobek. 
 
 
 
SHODA A URČENÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
Klimatizace, kterou jste si zakoupili, je ve shodě s následujícími americkými  
směrnicemi UL1995: 
 

 
 
Před provozováním jednotky si prosím 
důkladně pročtěte návod k používání a pečlivě 
ho uschovejte pro pozdější nahlédnutí. 
 

 
 
Používejte klimatizaci pouze podle pokynů 
v této příručce. Tyto pokyny nemohou 
pamatovat na všechny možné podmínky 
a situace. Stejně jako u všech elektrických 
přístrojů pro domácnost se proto pro instalaci, 
provozování a údržbu vždy doporučuje používat 
zdravý rozum a být opatrný. 
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POKYNY PŘED POUŽÍVÁNÍM VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
 

VÝSTRAHA 

 Ucítíte-li zápach spáleniny nebo 
kouř, vypněte prosím napájení a 
kontaktujte servisní středisko. 

 
Pokud nenormální stav přetrvává, 
může být jednotka poškozená a může 
vyvolat úraz elektrickým proudem 
nebo požár. 

 Přístroj musí být připojen ke 
zvláštnímu, dostatečně dimenzova-
nému elektrickému okruhu vybave-
nému jističem. Jednotka se bude 
zapínat nebo vypínat automaticky 
podle vašich požadavků; jednotku 
prosím nezapínejte nebo nevypínejte 
často, mohla by se tím poškodit. 

 Nikdy nepřerušte nebo nepoškoďte 
napájecí kabely a ovládací vodiče. 
Poškozený napájecí kabel nebo 
signálový ovládací vodič nechte 
vyměnit profesionálem. 
 

 

 Pro zabránění požáru musí být 
přístroj připojen ke zvláštnímu 
elektrickému okruhu. 

 
Jinak může dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru. 

 Pokud klimatizaci nebudete dlouho 
používat, odpojte ji od napájecího 
napětí. 

 
Jinak může vést nahromaděný prach 
k přehřátí nebo požáru. 

 Nikdy nepoškoďte elektrický vodič 
nebo nepoužijte jiný než předepsaný 
vodič. 

 
Jinak to vyvolá přehřátí nebo požár. 

 Při čištění je nutno vypnout pohon 
a napájení. 

 
 
Jinak to může vyvolat úraz elektrickým 
proudem nebo poškození. 

 Jmenovité napětí pro tuto 
klimatizaci je 220-240V, 50Hz. Při 
příliš nízkém napětí bude silně vibrovat 
kompresor, což povede k poškození 
chladicího systému. Při příliš vysokém 
napětí se snadno zničí elektrické 
součásti. 

 Nepokoušejte se spravovat 
klimatizaci sami. 

Špatná oprava povede k úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru; 
ohledně opravy proto kontaktujte 
servisní středisko. 

 Přesvědčte se prosím, zda je 
nainstalovaný podstavec dostatečně 
pevný. 

 
Kdyby byl poškozený, mohla by 
jednotka spadnout a způsobit zranění. 

 Nestoupejte na venkovní jednotku 
ani na ni nic nepokládejte. 

 
Pád z venkovní jednotky může být 
nebezpečný. 

 Uzemnění: Jednotka musí být 
spolehlivě uzemněná. Zemnicí kabel 
by měl být připojen ke speciálnímu 
zemnicímu zařízení v konstrukci. 
 

 

Odpojit elektrické 
napájení 
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NÁZVY SOUČÁSTÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 

MC-E14AI, MC-E18AI: 
 

Výstraha 
• Před čištěním klimatizace odpojte napájecí kabel, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. 
• Namočení klimatizace může vyvolat riziko úrazu elektrickým proudem. Klimatizaci v žádném případě 

neumývejte. 
• Těkavé kapaliny jako ředidlo nebo benzin poškodí vzhled klimatizace. (Na čištění skříně klimatizace 

používejte pouze měkký suchý nebo navlhčený hadřík.) 
• Tento výrobek nesmíte likvidovat spolu s domovním odpadem. 

Tento výrobek musí být likvidován na místě schváleném pro recyklaci elektrických 
a elektronických zařízení. 

• Chladicí okruh se silně zahřívá, nedávejte prosím propojovací kabel do blízkosti 
měděného potrubí. 

 
VENKOVNÍ JEDNOTKA 

Č. Popis 

1 Mřížka výstupu vzduchu 

2 Ventil 
 
Poznámka: Výše uvedené obrázky mají pouze schématicky 
znázorňovat zařízení a nemusí přesně odpovídat vzhledu 
vámi zakoupených jednotek. 
 
 
 
 
 
 
MC-E24AI, MC-E28AI: 
 

Výstraha 
 

• Pokud je poškozený napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho autorizovaný 
servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí. 

• Před čištěním klimatizace odpojte napájecí kabel, jinak může dojít k úrazu elektrickým 
proudem. 

• Namočení klimatizace může vyvolat riziko úrazu elektrickým proudem. Klimatizaci 
v žádném případě neumývejte. 

• Těkavé kapaliny jako ředidlo nebo benzin poškodí vzhled klimatizace. (Na čištění skříně 
klimatizace používejte pouze měkký suchý nebo navlhčený hadřík.) 

• Nelikvidujte tento přístroj jako netříděný komunální odpad. 
Dávejte ho do sběrny pro speciální likvidaci. 

• Chladicí okruh se silně zahřívá, nedávejte prosím propojovací kabel do blízkosti 
měděného potrubí. 

 
VENKOVNÍ JEDNOTKA 

Č. Popis 

1 Mřížka výstupu vzduchu 

2 Ventil 
 
Poznámka: Výše uvedené obrázky mají pouze schématicky 
znázorňovat zařízení a nemusí přesně odpovídat vzhledu 
vámi zakoupených jednotek. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
MÓD MC-E14AI MC-E18AI  
Elektrické údaje 
Elektrické napájení 220-240V~, 50Hz 
Pojistka spínače 25 25  
Minimální průřez napájecího kabelu 2,5 2,5 mm2 

 
Velikost a rozměry 
 

 

L 818 mm 
P 378 mm 
H 596 mm 

 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
MÓD MC-E24AI MC-E28AI  
Elektrické údaje 
Elektrické napájení 220-240V~, 50Hz 
Pojistka spínače 40 40  
Minimální průřez napájecího kabelu 4,0 4,0 mm2 

 
Velikost a rozměry 

 

L 890 mm 
P 362 mm 
H 700 mm 

 
 
 
 
ROZSAH PRACOVNÍCH TEPLOT VENKOVNÍ JEDNOTKY VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 

 Venkovní strana DB/WB (°C) 
Maximální chlazení 48/- 
Minimální chlazení -5/- 
Maximální topení 27/- 
Minimální topení -15/- 

 



5 

 

ELEKTRICKÉ PŘÍPOJE INSTALUJÍCÍ 
 
MC-E14AI, MC-E18AI: 
 
1. Odmontujte držadlo na pravé bočnici venkovní 

jednotky (jeden šroub). 
2. Odmontujte kabelovou příchytku, připojte koncovky 

napájecího kabelu k řadě přípojů a upevněte je. 
Rozdělení vedení musí být konzistentní se svorkami 
vnitřní jednotky. Zapojení by mělo odpovídat 
zapojení vnitřní jednotky. 

3. Upevněte připojovací vodič napájení svorkou. 
4. Zajistěte dobré upevnění vodiče. 
5. Nainstalujte držadlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Součástí zapojení by měl být pevně instalovaný 
vypínač všech pólů s minimální vzdáleností 
rozpojených kontaktů 3 mm. 
 

 
Chybné připojení vodičů může vést k závadě 
některých elektrických součástí. Po upevnění 
kabelu se přesvědčte, že mají vedení mezi 
přípoji k pevným bodům určitou vůli. 
 

 
Spojovací potrubí a spojovací vedení jednotky 
A a jednotky B musí navzájem korespondovat. 
 

 
Přístroj musí být nainstalován podle národních 
instalačních předpisů. 

 
Poznámka: Výše uvedené obrázky mají pouze 
schématicky znázorňovat zařízení a nemusí přesně 
odpovídat vzhledu vámi zakoupených jednotek. 

 

Přední panel 

Držadlo 

K jednotce A K jednotce B 

Napájecí šňůra Spojovací kabel Spojovací kabel 

NAPÁJENÍ 
K napájení 
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ELEKTRICKÉ PŘÍPOJE INSTALUJÍCÍ 
 
MC-E24AI 
 

1. Odmontujte držadlo na pravé bočnici venkovní 
jednotky (jeden šroub). 

2. Odmontujte kabelovou příchytku, připojte koncovky 
napájecího kabelu k řadě přípojů a upevněte je. 
Rozdělení vedení musí být konzistentní se svorkami 
vnitřní jednotky. Zapojení by mělo odpovídat 
zapojení vnitřní jednotky. 

3. Upevněte připojovací vodič napájení svorkou. 
4. Zajistěte dobré upevnění vodiče. 
5. Nainstalujte držadlo. 

 

 
 
Součástí zapojení by měl být pevně instalovaný 
vypínač všech pólů s minimální vzdáleností 
rozpojených kontaktů 3 mm. 
 

 
 
Chybné připojení vodičů může vést k závadě 
některých elektrických součástí. Po upevnění 
kabelu se přesvědčte, že mají vedení mezi 
přípoji k pevným bodům určitou vůli. 
 

 
 
Spojovací potrubí a spojovací vedení jednotky 
A, jednotky B a jednotky C musí navzájem 
korespondovat. 
 

 
 
Přístroj musí být nainstalován podle národních 
instalačních předpisů. 
 

 
 
Venkovní jednotku neinstalujte na místech, kde 
by byla vystavena slunečnímu světlu. 

 
 
Poznámka: Výše uvedené obrázky mají pouze 
schématicky znázorňovat zařízení a nemusí přesně 
odpovídat vzhledu vámi zakoupených jednotek. 
 
 

 

 

Přední panel 

Držadlo 

Napájecí šňůra Spojovací kabel Spojovací kabel 

K jednotce A  K jednotce B     K jednotce C 

K napájení 

Vnitřní 
jednotka 

Venkovní 
jednotka 

Spojovací kabel 
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ELEKTRICKÉ PŘÍPOJE INSTALUJÍCÍ 
 
MC-E28AI 
 

1. Odmontujte držadlo na pravé bočnici venkovní 
jednotky (jeden šroub). 

2. Odmontujte kabelovou příchytku, připojte koncovky 
napájecího kabelu k řadě přípojů a upevněte je. 
Rozdělení vedení musí být konzistentní se svorkami 
vnitřní jednotky. Zapojení by mělo odpovídat 
zapojení vnitřní jednotky. 

3. Upevněte připojovací vodič napájení svorkou. 
4. Zajistěte dobré upevnění vodiče. 
5. Nainstalujte držadlo. 

 

 
 
Součástí zapojení by měl být pevně instalovaný 
vypínač všech pólů s minimální vzdáleností 
rozpojených kontaktů 3 mm. 
 

 
 
Chybné připojení vodičů může vést k závadě 
některých elektrických součástí. Po upevnění 
kabelu se přesvědčte, že mají vedení mezi 
přípoji k pevným bodům určitou vůli. 
 

 
 
Spojovací potrubí a spojovací vedení jednotky 
A, jednotky B, jednotky C a jednotky D musí 
navzájem korespondovat. 
 

 
 
Přístroj musí být nainstalován podle národních 
instalačních předpisů. 
 

 
 
Venkovní jednotku neinstalujte na místech, kde 
by byla vystavena slunečnímu světlu. 

 

 
 
 
MANIPULACE UŽIVATEL 
 
 
 

 
 
Po odstranění obalu zkontrolujte, že je obsah 
neporušený a kompletní. 
 

 
 
Venkovní jednotka musí být stále udržována ve 
vzpřímené poloze. 

 

 

 
 
Manipulaci musí provádět vhodně vybavení 
kvalifikovaní techničtí pracovníci pomocí 
zařízení způsobilých z hlediska hmotnosti 
přístroje. 

 

Přední panel 

Držadlo 

Napájecí šňůra Spojovací kabel Spojovací kabel 

K jednotce A  K jednotce B     K jednotce C        K jednotce D 

K napájení 

Vnitřní 
jednotka 

Venkovní 
jednotka 

Spojovací kabel Spojovací kabel 
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INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY INSTALUJÍCÍ 
 

Umístění 
 

 
 
Připevněte jednotku šrouby na rovné, pevné 
podlaze. Při montáži jednotky na zeď nebo na 
střechu se přesvědčte, že je podpěra pevně 
zajištěná, aby se nemohla pohybovat v případě 
intenzivních vibrací nebo silného větru. 
 

• Neinstalujte venkovní jednotku v prohlubních nebo 
větracích otvorech. 

 

Instalace trubic 
 

 
 
Používejte spojovací trubice a zařízení vhodné 
pro chladivo R410A. 
 

 
 
Potrubí chladiva nesmí překročit maximální 
výšku 10 m. 
 

 
 
Obalte všechny trubice chladiva a spoje. 
 

 
 
Spoje utahujte dvěma klíči pracujícími 
v opačných směrech. 
 

Upozornění: Instalaci musí provádět pouze opráv-
něný personál v souladu s NEC/CEC. 

Nainstalujte vypouštěcí fitink a vypouštěcí 
hadici (jen pro modely s tepelným čerpadlem) 
 

Když je přístroj provozován v režimu topení, vytváří se 
kondenzát, který vytéká z venkovní jednotky. Aby nebyli 
obtěžováni sousedé a s ohledem na životní prostředí 
nainstalujte na kanál kondenzační vody vypouštěcí fitink 
a vypouštěcí hadici. Nainstalujte vypouštěcí fitink 
s gumovou podložkou na kostru venkovní jednotky a 
připojte k němu vypouštěcí hadici, jak je znázorněno na 
obrázku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODVZDUŠNĚNÍ INSTALUJÍCÍ 
 

Vlhký vzduch ponechaný uvnitř okruhu chladiva může způsobit 
závadu kompresoru. Po připojení vnitřní a venkovní jednotky 
odstraňte vzduch a vlhkost z okruhu chladiva pomocí vývěvy. 
 
(1) Odšroubujte a odejměte čepičky z 2cestného a 3cestného 

ventilu. 
(2) Odšroubujte a odejměte čepičku ze servisního ventilu. 
(3) Připojte hadici vývěvy k servisnímu ventilu. 
(4) Nechte běžet vývěvu 10 až 15 minut, dokud nebude 

dosaženo absolutního vakua 10 mm Hg. 
(5) Vývěvu ještě nechte běžet a zavřete knoflík nízkého tlaku 

na spojce vývěvy. Vypněte vývěvu. 
(6) Otevřete 2cestný ventil o 1/4 otáčky a pak ho po 10 sekun-

dách zavřete. Zkontrolujte všechny spoje ohledně netěs-
ností pomocí mýdlového roztoku nebo elektronického 
vyhledávače netěsností. 

(7) Otočte těleso 2cestného a 3cestného ventilu. Odpojte 
hadici vývěvy. 

(8) Vraťte a utáhněte všechny čepičky na ventilech. 
 

Průměr (mm) Utahovací moment (N.m) 
∅ 6 15-20 

∅ 9,52 35-40 
∅ 16 60-65 
∅ 12 45-50 
∅ 19 70-75 

 

Pro vnitřní jednotku musí být nainstalována jednotka 
18K 
 

  

MÓD 18K: 

Spojovací adaptér 

VNITŘNÍ 
JEDNOTKA 

(2) Otáčet 

Vývěva Vývěva 

Vývěva 

(8) Zajistit 

2cestný ventil 

(6) Otevřít o 1/4 otáčky 
(7) Otáčením úplně otevřít 

Čepička ventilu 

(8) Zajistit 

Připojit 
k vnitřní jednotce 

Čepička ventilu 

(2) Otáčet 
(2) Otáčet 
(8) Zajistit 

3cestný ventil 

Servisní 
vstup 

Směr toku chladiva 
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ÚDRŽBA INSTALUJÍCÍ 
 

 
 
Používejte nástroje vhodné pro chladivo 
R410A. 
 

• 
 
Nepoužívejte jiné chladivo než R410A. 
 

 
 
Na čištění jednotky nepoužívejte minerální 
oleje. 
 

 
 

 
ROZMĚROVÝ VÝKRES INSTALACE INSTALUJÍCÍ 
 

 
 
Instalaci musí provádět vyškolený a kvalifikovaný servisní personál 
podle této příručky. 
 

 
 
Před instalací kontaktujte servisní středisko, abyste předešli závadám 
vinou neprofesionální instalace. 
 

 
 
Zvedání a přemísťování jednotek provádějte podle pokynů vyškolené 
a kvalifikované osoby. 
 

 
 
Kolem přístroje ponechte doporučený prostor. 

 
MC-E14AI, MC-E18AI 

 

 
 

MC-E24AI,MC-E28AI 
 

 

30 cm nebo více 
(strana vstupu vzduchu) 

50 cm nebo více 
Vzdálenost od zdi 

30 cm nebo více 
Vzdálenost od krytu 

200 cm nebo více 
(strana výst. vzduchu) 

50 cm nebo více 
Vzdálenost od krytu 

30 cm nebo více 
(strana vstupu vzduchu) 

50 cm nebo více 
Vzdálenost od zdi 

30 cm nebo více 
Vzdálenost od krytu 

200 cm nebo více 
(strana výst. vzduchu) 

50 cm nebo více 
Vzdálenost od krytu 



 

 

KONTROLA PO INSTALACI INSTALUJÍCÍ 
 
 

Kontrolované položky Problémy z důvodu nesprávné instalace 
Je instalace spolehlivá?  Jednotka může spadnout, vibrovat nebo 

vydávat hluky. 
Byla provedena kontrola ohledně úniku 
plynu?  

Může to vyvolat neuspokojivé chlazení 
(topení). 

Je dostatečná tepelná izolace jednotky? Může to způsobit kondenzaci 
a skapávání vody. 

Je rovný odtok?  Může to způsobit kondenzaci 
a skapávání vody. 

Souhlasí napájecí napětí s jmenovitým 
napětím uvedeným na typovém štítku? 

Jednotka se může zničit nebo mohou 
shořet součásti. 

Jsou správně nainstalovaná vedení 
a potrubí? 

Jednotka se může zničit nebo mohou 
shořet součásti. 

Byla jednotka bezpečně uzemněna?  Riziko unikajících proudů. 
Jsou typy vedení v souladu 
s požadavky? 

Jednotka se může zničit nebo mohou 
shořet součásti. 

Nejsou v blízkosti vstupu a výstupu 
vzduchu vnitřní a venkovní jednotky 
překážky? 

Jednotka se může zničit nebo mohou 
shořet součásti. 

Byla zaznamenána délka chladicích 
potrubí a objem náplně chladiva? 

Není snadné určit velikost náplně 
chladiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


