
TOSHIBA 
Leading lnnovation >>> 

Iнверторний :кондицiонер 

Iнструкцiя з експлуатацii 

RAS-l0NЗKV-E/RAS-l0NЗAV-E 

RAS-13NЗKV-E/RAS-13NЗAV-E 

RAS-18NЗKV-E/RAS-18NЗAV-E 

RAS-22NЗKV-E/RAS-22NЗA V-E 

• Дякуемо, що придбали кiмнатний кондицiонер «Toshiba»
• Для безпечного i правильного використання пристрою, уважно прочитайте цей довiдник перед

використанням.
• Прохання зберiгати цей довiдник у зручному мiсцi для використання в майбутньому.
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Заходи безпеки Ретельно дотримуйтесь цих iнструкцiй 

НЕБЕЗПЕЧНО! 
• Заборонясrься встановлювати, ремонтувати, вiдкривати чи знiмати кришку. Ви можете постраждати вiд

високоi: напруги. Звернiться з цього приводу до спецiалiзованих фахiвцiв.
• Вимкнення енергоживлення не забезпечуе вiд можливого удару струмом.
• Пристрiй потрiбно встановлювати вiдповiдно до державних норм та правил електропроводки.
• Вiдстань мiж контактами стацiонарноi: електропроводки i засобiв вимкнення повинна становити що

найменше 3 мм в ycix полюсах.

У ВАГА! 
• Не пiддавайте свiй органiзм пiд вплив холодного чи теплого повiтря протягом тривалого часу.
• Не засовуйте палець чи iнший предмети у вхiднi/вихiднi отвори повiтря.
• В разi нештатноi: ситуацii: (запаху горiлого, тощо), зупинiть пристрiй i вимкнiть його з мережi.
• Монтаж кондицiонеру повинен виконуватися фахiвцем, встановлення вимагае спецiальних знань i навичок.

Не належне встановлення пристрою може спричинити пожежу, удар струмом, травму або витiк хладогену.
• Цей прилад не призначений для використання особами (у тому числi дiтьми) з обмеженими фiзичними, або

розумовими вадами.
• Не обирайте для встановлення пристрою мiсце, де можливий витiк займистого газу. Якщо € витiк газу або

його накопичення навколо пристрою, це може стати причиною пожежi.

О БЕРЕЖНО! 
• Не мийте пристрiй водою. Це може призвести до ураження електричним струмом.
• Не використовуйте цей кондицiонер для iнших цiлей, таких, як охолодження продуктiв, тварин i т.д.
• Не кладiть зайвi предмети на внутрiшнiй / зовнiшнiй блок кондицiонеру. Це може призвести до

травмування або пошкодження приладу.
• Не торкайтеся секцiю повiтрозбiрника чи алюмiнiевих ребер кондицiонера. Це може вас травмувати
• При протираннi пристрою, його потрiбно зупинити i вимкнути з мережi. Оскiльки вентилятор всерединi

може обертатися на високiй швидкостi, це може вас травмувати.
• Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, потрiбно вимкнути його з мережi.
• Виробник не несе вiдповiдальнiсть за пошкодження, що сталося в результатi не дотримання вказiвок щодо

технiки безпеки в цьому довiднику.

1. ВНУТРIШНIЙ ДИСПЛЕЙ

CLEANING 

RESEТ TIМER OPERATI� 

2. ПIД ГОТОВКАДО ЕКСПЛУАТАЦII

Пiдготовка фiльтрiв 

1.Лампа OPERATION (Зелена)
2.Лампа ТIМЕR / CLEANING (Жовтий)
3. Кнопка RESET

1. Вiдкрийте решiтку входу повiтря i знiмiть повiтрянi фiльтри.
2. Встановiть фiльтри, (подробицi див. на додатковому аркушi).
Встановлення батарейок (у режимi бездротовоi роботи.)
1. Знiмiть кришку вiдсiку для батарейок.
2. Вставте 2 новi батарейки (типу ААА), звертаючи увагу на полярнiсть (+) i (-).
Встановлення годин
1. Натиснiть кнопку с&ск кiнчиком олiвця.
Якщо iндикацiя таймера блимае, перейдiть до наступного кроку 2.

� � . lf7 б u7 � - б . 2. Натисють кнопку а о , що в1дрегулювати час.

3. Натиснiть кнопку Для встановлення таймеру.
Встановлення пульта дистанцiйного керування

Натиснiть кнопку R&т кiнчиком олiвця або 
1. Видалiть батарейку.

2. Натиснiть кнопку Q(IJ
3. Вставте батарейку.
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Налашrування щоденного таймера. 

1 Нюиснiп, /l,J Встановiть 3 

кнопку m час 
таймера 
вкmочеIПIЯ 

2 На1Иснi11, 0 Встановiть 4 
Q"'" 

кнопку m час 
таймера 
викточен 
ня. 

. ·8На1Иснпь кнопку 

. ·8На1Иснпь кнопку 
коли буде миготi1И 
символ с• чи •·) 

Коли спрацьовуе щоденний таймер вiдображаються обидвi стрiлки (t чи 1') 

Примiтка: 
• Пульт дистшщiйного керуваIПIЯ повинен знахоДИ1Ись на вiдстанi, яка дозволяе передачу сигналу на внутрiшнiй блок, в
iншому випадку можлива затримка до 15 хвилин максимум.
• Цi налашrування будуп, збереженi для насrупно1 аналогiчно1 операцй.

13. РОБОТА В РЕЖИМI ПОПЕРЕДНIХ УСТАНОВОК
Встановiп, бажаний режим, яким згодом ви зможете скориста1Ися. НалаштуваIПIЯ будуть збереженi в пам'ятi пристрою для 
використаIПIЯ при подальшiй роботi (за винятком напрямкiв потоку повiтря). 

1. Оберiп, бажаний режим.
2. На1Иснiть i утримуйте кнопку !O'I PREseт lттротягом 3 секунд для збережеIПIЯ налаштування. Вiдобразип,ся символ "& .
3. На1Иснiть кнопку !O"I PREseт 1: Для початку робо1И в режимi попереднiх установок.

14. АВТОМАТИЧНИЙ ПОВТОРНИЙ ПУСК

Для автома1ИЧНого повторного пуску конДIЩiонера пiсля перерви в подачi живлеIПIЯ. (ЖивлеIПIЯ пристрою повинне бу1И 
вкmоченим.) 
Налашrування 
1. На1Иснiть i утримуйте кнопку RESET на внутрiшньому блоцi протягом 3 секунд, для того, щоб налаштува1И режим
робо1И.(прилад видасть 3 звукових сигнали, iндикатор OPERAТlON буде блима1И зi швидкiстю 5 разiв за секунду протягом
5 секунд).
2. Натиснiп, i утримуйте кнопку RESET на внутрiшньому блоцi протягом 3 секунд, для того, щоб вiдмiНИ1И режим роботи
(прилад видасп, 3 звукових сигнали, а iндикатор OPERA ТlON не буде блима1И).
• Якщо встановлений таймер включеIПIЯ або викточеIПIЯ, режим АВТО МА ТИЧНИЙ ПОВТОРНИЙ ПУСК не включаеп,ся.

15. РОБОТА В РЕЖИМ! QUШT (БЕЗШУМНИЙ)

Для робо1И в безшумному режимi з дуже низькою швидкiстю обертаIПIЯ вентилятора (крiм режиму DRY (сушка)) 

На1Иснiть кнопку а'� Для початку та зупинеIПIЯ роботи. 

Примiтка: У деяких умовах робота в режимi QШЕТ (безшумний) може не забезпечувати достатнього охолоджеIПIЯ або 
обiгрiваIПIЯ через низькi звуковi характерис1ИКИ. 

16. РОБОТА В РЕЖИМ! КОМФОРТНИЙ СОН

Для економй енергй в режимi очiкування автома1ИЧНИй контроль потоку повiтря автома1ИЧН0 вiдключаеп,ся. 
СОМFОRТ 

На1Иснiть кнопку � : Для вибору 1, 3, 5 або 9 годин в якостi значеIПIЯ для робо1И в режимi таймера виключеIПIЯ. 
Примiтка: Пiд час робо1И в режимi охолоджеIПIЯ температура буде збiльшува1Ися автоматично на 1 градус/ на годину 
протягом 2 годин. 
(Максимальне збiльшеIПIЯ 2 градуси). Для робо1И в режимi обiгрiву температура буде зменшува1Ися. 

17. ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Спочатку вимкнiп, автоматичний вимикач. 
Внутрiшнiй блок i пульт ДУ 

• Коли буде потрiбно, почисти1И внутрiшнiй блок i пульт ДУ вологою тканиною.
• Не використовуйте бензин, розчинник, полiрувальний порошок або хiмiчно обробленi засоби для видалеIПIЯ пилу.
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IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ПРОДУКТУ 

Кондицiонери вiдповiдають вимогам Технiчного Регламенту електромагнiтно'i сумiсностi 
обладнання (затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 16 грудня 2015р. 
№ 1077), вимогам Технiчного Регламенту низьковольтного електричного обладнання 
(затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 16 грудня 2015р. №1067), 
вимогам Технiчного Регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в 
електричному та електронному обладнаннi ( затвердженому постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв Укра'iни вiд 10 березня 2017р. № 139), та вимогам Технiчного Регламенту 
енергетичного маркування кондицiонерiв повiтря (затвердженому постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв Укра'iни вiд 24 травня 2017р. № 360). 

 

Адреса потужностей виробництва: «Тошиба Keppiep (Та'iланд) Компанi Лiмiтед» 144/9 

Моо 5 Бенкадi Iндастрiал Парк, Мун Дистрикт Патумтанi 12000, Та'iланд 

Тел. гарячо'i лiнi'i: 0-800-50-70-35 (безкоштовно зi стацiонарних телефонiв, в межах 

Укра'iни). 

 

Термiн служби - 5 рокiв. 

До введения в експлуатацiю термiн зберiгання необмежений. 

Дата виробництва вказана на виробi. 






