
OWNER’S MANUAL

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use

Indoor unit
RAS-07, 10, 13BKV-E

Outdoor unit
RAS-07, 10, 13BAV-E

1118350298

ESKYESKY
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1
Stiskn te  : P esu te 
žaluzie do požadované svislé 
polohy.

2
Stiskn te  : Swing 
vzduchu automaticky a znovu 
stiskn te tla ítko pro zastavení.

3
Nastavení ve vodorovném sm ru je 
nutné provést ru n .

Poznámka:
 Nepohybujte žaluzií ru n  pomocí ostatních.
 Žaluzie m že zaujmout polohu automaticky p echodem do provozního 

režimu.

AUTOMATICKÝ PROVOZ - P EPÍNÁNÍ5

Pokud chcete automaticky zvolit chlazení, vytáp ní nebo pouze provoz 
ventilátoru

1.  Stiskn te  : Vyberte A.

2.  Stiskn te  : Nastavte požadovanou teplotu.

3. Stiskn te  : Zvolit AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , nebo HIGH .

PROVOZNÍ REŽIMY OCHLAZOVÁNÍ / 
VYH ÍVÁNÍ / POUZE VENTILÁTOR
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1. Stiskn te  : Vyberte Ochlazování , Vyh ívání , nebo 

Pouze ventilátor .

2. Stiskn te  : Nastavte požadovanou teplotu.

 Chlazení: Minimáln  17°C, Vyh ívání: Maximáln  30°C, Pouze 
ventilátor: Bez indikace

3.  Stiskn te  : Zvolit AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , nebo HIGH .

PROVOZNÍ REŽIM VYSOUŠENÍ7

Pokud chcete zvolit režim vysoušení, je p im ený výkon chlazení ízen 
automaticky.

1. Stiskn te  : Zvolte vysoušení .

2. Stiskn te  : Nastavte požadovanou teplotu.

PROVOZNÍ FUNKCE S VYSOKÝM VÝKONEM8

Pro automatickou kontrolu teploty místnosti a pr toku vzduchu p i rychlejším 
ochlazování nebo oh ívání (s výjimkou režimu DRY [Vysoušeni] a FAN ONLY 
[pouze ventilátor])

Stiskn te  : Spustí a zastaví provoz za ízení.

1 TIMER (Bílá)

2 OPERATION (Bílá)

1 Vysíla  infra erveného signálu

2 Tla ítko start/stop

3 Tla ítko výb ru režimu (MODE)

4 Tla ítko teploty (TEMP)

5 Tla ítko rychlosti ventilátoru (FAN)

6 Tla ítko nakláp ní žaluzie (SWING)

7 Tla ítko nastavení žaluzií (FIX)

8 Tla ítko asového spína e vypnutí (OFF)

9 Tla ítko vysokého výkonu (Hi-POWER)

! Tla ítko ekonomického režimu (ECO)

" Tla ítko vymazat (CLEAR)

# Kontrolní tla ítko (CHECK)

BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ4  

DISPLEJ VNIT NÍ JEDNOTKY1

P ÍPRAVA ZA ÍZENÍ P ED POUŽITÍM2

SM R PR TOKU VZDUCHU3 

P íprava Þltr
1.  Otev ete m ížku vstupního vzduchového 

otvoru a vyjm te vzduchové Þltry.

2.  P ipojte Þltry. (viz podrobnosti na list  
p íslušenství).

Instalace baterií (p i použití bezdrátového 
provozu)

1.  Sejm te posuvný kryt.

2.  Vložte 2 nové baterie (typ AAA) a dodržte 
p itom jejich polaritu umíst ní (+) a (–) pól .

Vynulování dálkového ovlada e
1.  Vyjm te baterii.

2.  Stiskn te .

3.  Vložte baterii.

NEBEZPE Í

 Neinstalujte, neopravujte, neotvírejte ani neodstra ujte 
kryt za ízení. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 
Pokud pot ebujete takový úkon provést, požádejte o to 
svého dodavatele nebo technika.

 Vypnutí napájení p ístroje nezabrání p ípadnému zásahu 
elektrickým proudem.

 Za ízení musí být instalováno v souladu s národními 
p edpisy o elektroinstalacích.

 Sou ástí pevné elektroinstalace musí být za ízení pro 
odpojení od zdroje napájení, se vzdáleností mezi kontakty 
alespo  3 mm u všech pól .

VAROVÁNÍ

 Nevystavujte své t lo delší dobu p ímému proudu 
studeného vzduchu.

 Nevkládejte do vzduchového vstupu/výstupu prsty ani 
žádné p edm ty.

 Pokud je z etelné jakékoliv neobvyklé chování za ízení 
(pach spalovaného materiálu, atd.), vypn te klimatiza ní 
za ízení a odpojte napájecí zdroj nebo vypn te jisti  
p ístroje.

 Tento spot ebi  není ur en pro osoby (v etn  d tí), 
které mají snížené fyzické, senzorické nebo psychické 
schopnosti, i nedostatek zkušeností a znalostí, pokud 
nejsou pod p ímým dozorem nebo nedostávají pokyny o 
používání od osoby zodpov dné za jejich bezpe nost.

 D ti je zapot ebí hlídat, aby se zajistilo, že si se 
spot ebi em nehrají.

 Nepoužívejte žádné chladivo lišící se od speciÞkovaného 
a  pro dopln ní nebo pro vým nu. Jinak m že v chladicím 
cyklu vzniknout abnormáln  vysoký tlak, což m že mít za 
následek selhání nebo vybuchnutí výrobku nebo fyzické 
zran ní.

UPOZORN NÍ

 Neomývejte za ízení vodou Mohlo by dojít k úrazu 
elektrickým proudem.

 Nepoužívejte klimatiza ní za ízení pro jiné ú ely, nap íklad 
pro ošet ení potravin, k chovu zví at, atd.

 Na vnit ní/venkovní jednotku za ízení nestoupejte, ani 
na n j nic nepokládejte. Mohlo by dojít ke zran ní nebo 
poškození jednotky.

 Nedotýkejte se hliníkového žebra, protože m že dojít k 
poran ní.

 P ed vy išt ním za ízení vypn te hlavní spína  nebo 
obvodový jisti .

 Pokud nebude klimatiza ní za ízení delší as používáno, 
vypn te z bezpe nostních d vod  hlavní vypína  nebo 
jisti .

 Doporu ujeme, aby v p ípad , že bude za ízení v provozu 
dlouhodob , provád l údržbu schválený specialista.

 Výrobce nep ijímá žádnou odpov dnost za poškození, 
zp sobené nedodržováním ustanovení tohoto manuálu.

 Jas displeje lze upravit, postupujte podle ". 
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EKONOMICKÝ PROVOZ9

Pro automatickou kontrolu místnosti s cílem šet it energii (s výjimkou režimu 
DRY [Vysoušeni] a FAN ONLY [pouze ventilátor])

Stiskn te  : Spustí a zastaví provoz za ízení.

Poznámka: Chlazení; nastavená teplota se zvýší automaticky o 1 stupe /
hodina b hem 2 hodin (maximální zvýšení o 2 stupn ). P i 
vytáp ní se nastavená teplota sníží.

DO ASNÝ PROVOZ12

V p ípad  nesprávn  umíst ného, nebo vybitého 
dálkového ovlada e:

 Stiskem tla ítka RESET lze za ízení zastavit 
nebo uvést do chodu bez použití dálkového 
ovlada e.

 Provozní režim je nastaven na AUTOMATIC 
[automatický], kdy je p edem nastavená teplota 
24°C a provoz ventilátoru je nastaven na 
automatické otá ky.

Nastavte asova , když je klimatizace v provozu.

Nastavení asova e vypnutí

1 Stiskn te  pro zadání OFF nastavení asova e

2 Stiskn te  pro výb r požadovaného OFF asova e (0,5 - 12 hod)

3 Stiskn te  pro zadání OFF nastavení asova e.

4 Stiskn te  op t pro zrušení OFF nastavení asova e.

PROVOZ V REŽIMU ASOVA E10

PROVOZ V REŽIMU AUTOMATICKÉHO OBNOVENÍ PROVOZU13

Pro automatické restartování klimatiza ního za ízení po výpadku dodávky 
elektrické energie (Musí být zapnutý hlavní spína  jednotky.)

Nastavení
1. Pro nastavení provozu stiskn te a držte tla ítko RESET [nulovat] na 

vnit ní jednotce po dobu 3 sekund. (Ozve se 3 pípnutí a po 5 sekund 
bude p erušovan  svítit kontrolka OPERATION [provoz] 5 x za 
sekundu)

2. Pro zrušení provozu stiskn te a držte tla ítko RESET [nulovat] na 
vnit ní jednotce po dobu 3 sekund. (Ozve se 3 pípnutí, ale kontrolka 
OPERATION [provoz] nebliká) 

•  V p ípad , že není asova  vypnutí nebo zapnutí nastaven, 
PROVOZ V REŽIMU AUTOMATICKÉHO OBNOVENÍ PROVOZU se 
nespustí.

SAMO ISTICÍ PROVOZ (POUZE PROVOZ 
CHLAZENÍ A VYSOUŠENÍ VZDUCHU)

14

PROVOZ A VÝKONY16

1. Funkce t íminutové ochrany: Jako ochrana jednotky p ed aktivací na dobu 3 
minut, pokud doje k náhlému spušt ní nebo p epnutí do polohy ON.

2. Funkce p edeh ívání: Pro zah átí jednotky na dobu 5 minut p ed spušt ním 
vyh ívací funkce.

3. ízení teplého vzduchu: Pokud pokojová teplota dosáhne nastavené hodnoty, 
otá ky ventilátoru se automaticky sníží a venkovní jednotka se zastaví.

4. Automatické odmrazování: B hem režimu odmrazování se ventilátor zastaví.
5. Kapacita vyh ívání: Teplo je absorbováno z venkovního prost edí a uvol ováno 

v pokoji. Pokud je venkovní teplota p íliš nízká, doporu ujeme použít v 
kombinaci s klimatiza ním za ízením jiné topné t leso.

6. Pozor na nahromad ný sníh: Vyberte pro venkovní jednotku takové místo, kde 
nebude vystavena vlivu navátého sn hu, nahromad ných list m nebo jiných 
sezónních ne istot.

7. P i provozu za ízení se m že ozývat slabé praskání. To je normální, protože 
praskání m že být zp sobováno roztahováním/smrš ováním plastu.

 Poznámka: Položky 2 až 6 platí pro model s vyh íváním 
Provozní podmínky klimatiza ního za ízení

Teplota

Provoz
Venkovní teplota Pokojová teplota

Vyh ívání –15°C ~ 24°C Mén  než 28°C

Chlazení –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Vysoušení –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

Jednotka nepracuje.
Chlazení nebo vyh ívání má neobvykle 

nedostate ný výkon.

 Hlavní vypína  je vypnutý.
 Jisti  p erušil p ívod proudu.
 P erušení dodávky 
elektrického proudu.

 Je nastaven asový spína  
zapnutí (ON).

 Filtry jsou zablokované prachem.
 Teplota nebyla správn  nastavena.
 Jsou otev ena okna nebo dve e.
 P ívodní nebo výstupní vzduchový otvor 
venkovní jednotky je zablokovaný.

 Jsou nastaveny p íliš nízké otá ky ventilátoru.
 Provozní režim je nastaven na ventilátor FAN 
nebo vysoušení DRY.

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD (KONTROLNÍ SEZNAM)17

VOLBA A-B NA DÁLKOVÉM OVLADA I18

Pro odd lené používání dálkového ovlada e pro každou vnit ní jednotku v 
p ípad , že jsou 2 klimatiza ní jednotky nainstalovány blízko sebe.

Nastavení B dálkového ovlada e.
1. Stiskn te tla ítko RESET [nulování] na vnit ní jednotce pro ZAPNUTÍ 

klimatiza ní jednotky.
2. Zam te dálkový ovlada  na vnit ní jednotku.

3. Na dálkovém ovlada i hrotem tužky zatla te a držte tla ítko . 
Na displeji se objeví „00“. (Obrázek 1)

4.  B hem stla ení  stla te . Na displeji se objeví „B“, 
„00“ zmizí a klimatizace se VYPNE. Dálkové ovládání B se ukládá do 
pam ti. (Obrázek 2)

Poznámka: 1.  Opakujte shora uvedený krok pro vynulování dálkového 
ovlada e na A.

  2.  Dálkový ovlada  A nemá zobrazené „A“.
  3. Výrobní nastavení dálkového ovlada e ze závodu je A.

 Nejprve vypn te obvodový jisti .

Vnit ní jednotka a dálkové ovládání
 Vnit ní jednotku a dálkové ovládání m žete v p ípad  pot eby vy istit 

vlhkým had íkem.
 Nepoužívejte žádný benzín, edidlo, leštící prášky nebo chemikáliemi 

napušt né prachovky.

Vzduchové Þltry
ist te každé 2 týdny.

1. Otev ete m ížku p ívodu vzduchu.
2. Vyjm te vzduchové Þltry.
3. Vyluxujte je nebo omyjte a pak je osušte.
4. Znovu nasa te vzduchové Þltry a zav ete m ížku p ívodu vzduchu.

ÚDRŽBA15

Pro ochranu p ed nep íjemným zápachem, zp sobeným vlhkostí sraženou 
ve vnit ní jednotce:

1. Pokud je jednou stisknuto tla ítko  b hem použití režim  
“Chlazení” nebo “Vysoušení”, pak bude ventilátor pokra ovat v chodu 
dalších 30 minut a poté se automaticky vypne. Tím bude zajišt no 
odstran ní vlhkosti z vnit ní jednotky.

2. Chcete-li za ízení ihned vypnout, stiskn te  více než 
dvakrát b hem 30 sekund.

ÚPRAVA JASU KONTROLKY DISPLEJE11

Chcete-li snížit jas kontrolky displeje lampu nebo ji vypnout.

1. Stiskn te a podržte  na 3 sekundy, dokud se úrove  jasu (
, ,  nebo ) nezobrazí na LCD dálkového ovládání, pak tla ítko 
uvoln te.

2.  Stiskn te Vzestup nebo 

Pokles

  pro úpravu jasu ve 4 
úrovních.

LC dálkového 
ovládání

Provozní displej Jas

Kontrolka se rozsvítí s plným jasem.

100%

Kontrolka se rozsvítí s 50% jasem.

50%

Kontrolka se rozsvítí s 50% jasem a provozní kontrolka 
se vypne.

50%

Všechny kontrolky jsou vypnuty.

Vše je 
vypnuto

 V p íkladech  a  se kontrolka p ed vypnutím rozsvítí na 5 sekund.
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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

1118350298


