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AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use

Indoor unit
RAS-077, 107, 137, 167SKV Series

Outdoor unit
RAS-077, 107, 137, 167SAV Series
1110255115

1110255115_EN.indd 1

2/13/13 3:52 PM

ZASADY BEZPIECZE!STWA

0
NIEBEZPIECZE!STWO

0
OSTRZE%ENIE

0
UWAGA

1

3

& Nie wolno samodzielnie instalowa" ani przeprowadza"
napraw urz$dzenia, jak równie! otwiera" b$d)
zdejmowa" pokrywy. Mo!e to grozi" pora!eniem pr$dem
o wysokim napi%ciu. Wykonanie tych czynno ci nale!y
zleci" sprzedawcy lub wykwaliÞkowanemu personelowi.
& Odci%cie dop(ywu pr$du nie chroni przed mo!liwym
pora!eniem pr$dem elektrycznym.
& Urz$dzenie powinno by" zainstalowane zgodnie
z krajowymi przepisami dotycz$cymi instalacji
elektrycznych.
& Sta(a instalacja elektryczna winna by" wyposa!ona w
urz$dzenie od($czaj$ce zasilanie o odst%pie mi%dzy
stykami wynosz$cym przynajmniej 3 mm.
& Unika" d(u!szego bezpo redniego wystawienia cia(a na
podmuch ch(odnego powietrza.
& Nie nale!y wk(ada" palców lub innych obiektów do
otworów wlotu/wylotu powietrza.
& W przypadku zauwa!enia nieprawid(owego dzia(ania
klimatyzatora (np. sw$d) nale!y wy($czy" urz$dzenie i
od($czy" zasilanie lub wy($czy" wy($cznik automatyczny.
& Niniejsze urz$dzenie nie jest przeznaczone do u!ytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczon$ sprawno ci$
Þzyczn$, czuciow$ lub umys(ow$, ani przez osoby, które
nie posiadaj$ odpowiedniego do wiadczenia ani wiedzy,
chyba !e zosta(y przeszkolone lub s$ pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za ich bezpiecze#stwo.
& Nale!y dopilnowa", aby dzieci nie bawi(y si%
urz$dzeniem.
& Nie my" urz$dzenia wod$. Grozi to pora!eniem
pr$dem elektrycznym. Nie u!ywa" klimatyzatora w
pomieszczeniach przeznaczonych do innych celów,
takich jak przechowywanie po!ywienia, hodowla zwierz$t
itp.
& Nie my" urz$dzenia wod$. Grozi to pora!eniem pr$dem
elektrycznym.
& Nie u!ywa" klimatyzatora w pomieszczeniach
przeznaczonych do innych celów, takich jak
przechowywanie po!ywienia, hodowla zwierz$t itp.
& Nie stawa" ani k(a " !adnych przedmiotów na
urz$dzeniu wewn%trznym/ zewn%trznym. Dzia(anie takie
mo!e spowodowa" uszkodzenie cia(a lub urz$dzenia.
& Nie nale!y dotyka" aluminiowego radiatora, co mo!e
spowodowa" urazy.
& Przed przyst$pieniem do czyszczenia, nale!y wy($czy"
urz$dzenie za pomoc$ g(ównego wy($cznika zasilania lub
wy($cznika automatycznego.
& Je li klimatyzator nie b%dzie u!ywany przez d(u!szy
czas, nale!y wy($czy" g(ówny wy($cznik zasilania lub
wy($cznik automatyczny.
& Zaleca si%, aby wszelkie czynno ci konserwacyjne po
d(ugim okresie eksploatacji urz$dzenia, by(y dokonywane
przez serwis.
& Do uzupe(nie#, lub wymiany nie nale!y u!ywa" !adnego
ch(odziwa innego od tego w specyÞkacji.

KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA
FIX

1

: Ustaw
Naci nij przycisk
!aluzje, aby wyregulowa" pionowy
strumie# powietrza.

SWING

2

3

Naci nij przycisk
:
Uruchom automatyczn$ funkcj%
ruchu (SWING) i naci nij ponownie,
aby zatrzyma".

Poziomy strumie# powietrza
wyreguluj r%cznie.

Uwaga:
& Nie nale!y przesuwa" r%cznie !aluzji wentylacyjnych.
& 'aluzje wentylacyjne automatycznie ustawiaj$ si% w pozycji, zgodnie z
trybem dzia(ania.
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ZDALNE STEROWANIE
Przeka)nik promieni podczerwonych
Przycisk Start/Stop
Przycisk wyboru trybu (MODE)
Przycisk temperatury (TEMP)
Przycisk pr%dko ci wentylatora (FAN)
Przycisk swobodnego ruchu !aluzji wentylacyjnych (SWING)
Przycisk ustawienia !aluzji (FIX)
Przycisk programatora czasu wy($czenia (OFF)
Przycisk intensywnego dzia(ania (Hi-POWER)
Przycisk trybu niskiego poboru mocy (ECO)
Przycisk usuwania (CLEAR)
Przycisk trybu sprawdzania (CHECK)
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DZIA ANIE AUTOMATYCZNE

Urz$dzenie samoczynnie wybiera funkcj% ch(odzenia, nagrzewania lub pracy
wentylatora
MODE

1. Naci nij przycisk

: Wybierz A.
: Ustaw !$dan$ temperatur%.

2. Naci nij przycisk
FAN

3. Naci nij przycisk
MED
, MED+

: Wybierz AUTO, LOW , LOW+
, lub HIGH
.

,

WY"WIETLACZ URZ#DZENIA WEWN$TRZNEGO
1 TIMER ('ó(ta)
2 OPERATION (Zielona)
3 Przycisk RESET

6

CH ODZENIE / NAGRZEWANIE /
TYLKO WENTYLATOR
MODE

1. Naci nij przycisk
lub Tylko wentylator

: Wybierz Ch(odzenie

, Nagrzewanie

,

.

2. Naci nij przycisk
: Ustaw !$dan$ temperatur%.
Ch(odzenie: Min. 17°C, Grzanie: Max. 30°C, Tylko wentylator:
Brak wskazania temperatury

2

3. Naci nij przycisk
MED
, MED+

PRZYGOTOWANIE PRZED U%YCIEM

Przygotowanie Þltrów
1. Otwórz kratk% wlotu powietrza i wyjmij Þltry
powietrza.
2. Zainstaluj Þltry. (patrz szczegó(y w opisie
akcesoriów)

7

2. Naci nij przycisk
3. W(o!y" baterie.

:

MODE

8

: Wybierz Osuszanie

.

: Ustaw !$dan$ temperatur%.

2. Naci nij przycisk

TRYB Hi-POWER

Urz$dzenie automatycznie kontroluje temperatur% cyrkulacji powietrza w
pomieszczeniu dla lepszego jego ch(odzenia lub ogrzewania (z wyj$tkiem
trybu dzia(ania DRY lub FAN ONLY)
Naci nij przycisk
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OPERACJA OSUSZANIA

1. Naci nij przycisk

1. Zdj$" os(on% baterii.
2. W(ó! dwie nowe baterie (typ AAA) pami%taj$c,
aby nie pomyli" biegunów baterii (+) i (–).
1. Usun$" baterie.

: Wybierz AUTO, LOW , LOW+
, lub HIGH
.

W trakcie operacji Osuszania, urz$dzenie samoczynnie kontroluje funkcj%
ch(odzenia ustawion$ na poziom redni.

Wk&adanie baterii (w przypadku sterowania
bezprzewodowego.)

Programowanie Pilota Zdalnego Sterowania

FAN

Hi POWER

: Uruchom i zatrzymaj prac%.
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15 SPOSÓB I SKUTECZNO#$ DZIA ANIA

DZIA ANIE W TRYBIE NISKIEGO POBORU MOCY

9

Urz dzenie automatycznie kontroluje zu!ycie energii w pomieszczeniu
(z wyj tkiem trybu DRY lub FAN ONLY)
Naci"nij przycisk

: Uruchom i zatrzymaj prac#.

Uwaga: Tryb ch$odzenia; ustawienia temperatury zmalej automatycznie o
1 stopie%/godz. przez 2 godziny dzia$ania urz dzenia (maksymalnie
o 2 stopnie). W przypadku trybu ogrzewania ustawienia
temperatury automatycznie wzrosn .

10 DZIA ANIE FUNKCJI TEMPORARY
Ta funkcja s$u!y do sterowania urz dzeniem w
wypadku zagubienia pilota zdalnego sterowania lub
wyczerpania baterii zasilaj cych pilota
& Naciskaj c przycisk RESET mo!na uruchomi'
lub wy$ czy' klimatyzator bez korzystania z pilo
& Tryb dzia$ania zostaje ustawiony na
AUTOMATIC, wst#pnie ustawienie temperatury
to 25°C, a dzia$anie pr#dko"ci wentylatora
zostaje automatycznie przyspieszone.

11 OBS UGA PROGRAMATORA

Temp.

Programator czasu nale!y ustawi' podczas
Ustawianie programatora czasu wy!"czenia OFF
1

Naci"nij przycisk

2

Naci"nij przycisk
(0.5 - 12 godz.)

OFF

aby wej"' do ustawie% OFF minutnika.

Operacja
Nagrzewanie
Ch$odzenie
Osuszanie

Temperatura
Zewn%trzna

Temperatura
pokojowa

–15°C ~ 24°C
–10°C ~ 46°C
–10°C ~ 46°C

Poni!ej 28°C
21°C ~ 32°C
17°C ~ 32°C

4

Ponownie nacisn '

, aby wy$ czy' timer.

OFF

Urz"dzenie nie dzia!a.

, aby anulowa' wy$ czenie timera..

12 OPERACJA AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY
Automatyczne wznawianie pracy klimatyzatora po zaniku napi#cia (Zasilanie
urz dzenia musi by' w$ czone.)

& Wy$ czono g$ówny wy$ cznik
zasilania.
& Dosz$o do uruchomienia
wy$ cznika automatycznego,
który spowodowa$ odci#cie
zasilania.
& Zanik napi#cia
& Ustawiony jest programator
czasu w$ czenia (ON).

Ustawianie
1. Nacisn ' i przytrzyma' przycisk RESET na wewn#trznym urz dzeniu
prze 3 sekundy, w celu ustawienia trybu dzia$ania. (3 sygna$y
d(wi#kowe, a lampka OPERATION mrugnie 5 razy/sek. przez
5 sekund)
2. Nacisn ' i przytrzyma' przycisk RESET na wewn#trznym urz dzeniu
przez 3 sekundy, w celu anulowania trybu dzia$ania. (3 sygna$y
d(wi#kowe, bez mrugaj cej lampki OPERATION)
• W przypadku ustawienia w$ cznika czasowego ON/OFF, funkcja
OPERACJA AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY nie
zostanie
uaktywniona.

13 KONSERWACJA

0 Nale!y najpierw wy$ czy' wy$ cznik automatyczny.
Urz"dzenie wewn%trzne i pilot
& Urz dzenie wewn#trzne oraz pilota nale!y w miar# potrzeby wyciera'
wilgotn szmatk .
& Nie nale!y stosowa' benzyny, rozcie%czalnika, proszku polerskiego ani
odpylnika obrabianego chemicznie.

OPERACJA SAMOCZYSZCZENIA
14
(TYLKO CH ODZENIE I OSUSZANIE)

2. W celu natychmiastowego zatrzymania, nacisn '
2 razy w ci gu 30 sekund.
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Ma!a skuteczno&' ch!odzenia lub
nagrzewania.
& Nadmierne nagromadzenie
zanieczyszcze% doprowadzi$o do
zatkania Þltrów.
& Temperatura zosta$a ustawiona
nieprawid$owo.
& W pomieszczeniu otwarto drzwi lub
okna.
& Wlot lub wylot powietrza urz dzenia
zewn#trznego jest zatkany.
& Szybko"' obrotów wentylatora zosta$a
ustawiona na zbyt niski poziom.
& Klimatyzator jest ustawiony na tryb
FAN lub DRY.
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17 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA SELEKCJA A-B

DK

Oddzielne zastosowanie pilota zdalnego sterowania dla ka!dego z 2
urz dze% klimatyzacji, zainstalowanych w bezpo"redniej blisko"ci.

RO

Ustawianie Pilota Zdalnego Wybierania B
1. Naci"nij przycisk RESET na wewn#trznym urz dzeniu, w celu
za$ czenia urz dzenia klimatyzacji.
2. Skierowa' pilot zdalnego sterowania na wewn#trzne urz dzenie.

BG

3. Nacisn ' i przytrzyma' przycisk
na pilocie zdalnego sterowania,
u!ywaj c np. ko%cówki o$ówka. Na wy"wietlaczu pojawi si# “00”.
(Rysunek 1)

EE

MODE podczas przytrzymywania
4. Naci"nij przycisk
. Na
wy"wietlaczu pojawi si# “B”, co spowoduje znikni#cie „00” i wy$ czenie
urz dzenia klimatyzacji. Oznacza to, !e ustawienia Pilota Zdalnego
Sterowania zosta$y zapami#tane. (Rysunek 2)

2. Pilot Zdalnego Sterowania nie posiada wy"wietlania znaku “A”.
3. Standardowym ustawieniem fabrycznym Pilota Zdalnego
Sterowania jest A.
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SK

Uwaga: 1. Powtórzy' powy!sze czynno"ci, w celu ponownego
programowania Pilota Zdalnego Sterowania jako A.

SI
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Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem wywo$ywanym osadzaniem si#
wilgoci w urz dzeniu wewn#trznym
podczas
1. Po jednokrotnym naci"ni#ciu przycisku
pracy w trybie “Ch$odzenia” lub “Osuszania”, wentylator b#dzie
kontynuowa$ prac# przez kolejnych 30 minut, a nast#pnie wy$ czy si#
automatycznie. Funkcja ta umo!liwia redukcj# wilgotno"ci w "rodku
urz dzenia wewn#trznego.

ES
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16 PROBLEMY I ICH PRZYCZYNY

Naci"nij

EN

PT

aby wybra' po! dany minutnik OFF.

3

OFF

1. Funkcja trzyminutowej ochrony: Uniemo!liwia uruchomienie
klimatyzatora przez oko$o 3 minuty po nag$ym ponownym
uruchomieniu lub w$ czeniu zasilania (ON).
2. Operacja nagrzewania wst#pnego: Nagrzewanie urz dzenia przez 5
minut przed rozpocz#ciem podgrzewania powietrza.
3. Kontrola ciep$ego powietrza: Kiedy temperatura pomieszczenia
osi gnie nastawiony poziom, szybko"'
obrotów wentylatora zostaje automatycznie zmniejszona i urz dzenie
zewn#trzne przestaje pracowa'.
4. Automatyczne odszranianie: W trakcie odszraniania wentylatory
zostaj zatrzymane.
5. Zdolno"' grzewcza: Ciep$o jest absorbowane z zewn trz budynku i
uwalniane wewn trz pomieszczenia. Je!eli temperatura na zewn trz
jest zbyt niska, poza klimatyzatorem zaleca si# stosowa' równie! inne
urz dzenia grzewcze.
6. Niebezpiecze%stwo zwi zane z nagromadzeniem "niegu: Urz dzenie
zewn#trzne powinno by' umieszczone w miejscu, w którym nie
zagra!a mu nawiewanie "niegu, gromadzenie si# li"ci lub innych
odpadów sezonowych.
7. Podczas dzia$ania urz dzenie mog dochodzi' pewne ma$o znacz ce
d(wi#ki. Stanowi to normalne dzia$anie urz dzenia, spowodowane
prac elementów plastycznych.
Uwaga: Punkty 2-6 dotycz modelu grzewczego
Warunki pracy klimatyzatora

1

2

jeszcze
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Information according to EMC Directive 2004/108/EC
(Name of the manufacturer)

TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.

(Address, city, country)

144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD,
TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND.

(Name of the Importer/Distributor in EU)

TOSHIBA CARRIER UK LTD.

(Address, city, country)

Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB.
United Kingdom
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