
Air Conditioning Control System

• Dziękujemy za zakup Systemu Kontroli Klimatyzatorów TOSHIBA.
• Przeczytaj uważnie niniejszy dokument aby użytkować urządzenie w sposób prawidłowy i bezpieczny.
• Proszę przechowywać tę instrukcję pod ręką.
• Upewnij się że posiadasz kartę gwarancyjną.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
             (skrócona)

MODELE

BMS-TP5121PWE

BMS-TP5121ACE

BMS-TP0641PWE

BMS-TP0641ACE
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FUNKCJE EKRANU GŁÓWNEGO

(1) Ekran Główny (Przycisk Funkcyjny: MAIN)

Tryb oszczędzania energii
Wyświetlacz LCD wyłącza się automatycznie po 10 minutach bezczynności. 
Aby aktywować ekran należy wcisnąć przycisk w narożniku ekranu
 (przyciski te są aktywne w trakcie działania trybu oszczędzania energii).
Celem czyszczenia ekranu, należy wcisnąć [Display cleaning] (patrz str. 60). 
 (przyciski zostaną zdezaktywowane na 30 sekund).

Uwagi

Strefa komunikatów.
Wyświetla status pracy urządzeń.

Przyciski operacyjne
Uruchomienie klimatyzatora.

Wyłączenie klimatyzatora.

Akceptowanie wprowadzonych zmian.

Sprawdzenie nieprawidłowości pracy.

Strefa trybu pracy
Wyświetla aktualne parametry 
pracy klimatyzatora.

Przyciski wyboru wielokrotnego     Przyciski funkcyjne                Przyciski wyboru pojedynczego
Pokazuje listę alarmów 
jednostek wewnętrznych.
W przypadku alarmu
obwódka przycisku 
podświetla się na kolor 
pomarańczowy.

Wyświetla informacje
o najemcy.
Wyświetla informacje 
o stre�e.
Wyświetla informacje 
o jednostkach.

Wyświetla funkcje monitoringu 
parametrów klimatyzatorów.

Ustawianie i sprawdzanie 
harmonogramów pracy.
Pozwala ustawić opcje.  

Wyświetla wszystkie 
segmenty budynku.

Wyświetla wszystkich najemców.

Wyświetla ustawienia dla  
wszystkich jednostek.

Wyświetla wszystkie strefy. 

Przycisk zalogowania/wylogowania
Login: Pozwala sprawdzać i zmieniać 
            wszystkie parametry.
Logout: Pozwala w sposób ograniczony  
              zmieniać ustawienia 
Przyciski wyboru grupy sterowania 

Kolor wskazuje tryb pracy urządzeń 

Zielony : Praca
Czerwony : Zatrzymanie
Pomarańczowy (otoczka) : Alarm
Błękitny (otoczka) : Filtr do czyszczenia
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(2) Okno harmonogramu (Przycisk wyboru funkcji: SCHEDULE)

Przyciski ustawień harmonogramu

Przycisk wyboru funkcji          (patrz str. 8)

Pozwala ustawiać harmonogram pracy tygodniowej od konretnej
daty.  
Rozkład tygodniowy jest kopiowany z harmonogramu  
głównego o 24:00 każdego dnia.
W przypadku aktualizacji harmonogramu głównego, zaktualizowane 
dane zostaną uwzględnione w rozkładzie tygodniowym, tydzień 
później. Dlatego, zawsze sprawdzaj harmonogram pracy.

Pozwala ustawiać harmonogram główny. Harmonogram główny 
obejmuje rozkład tygodniowy, cztery rodzaje dni świątecznych, 
oraz dni z wyłączeniem pracy.

Pozwala ustawiać harmonogram rozliczeniowy (dla modeli z opcją
rozliczania energii).

Ustawienia dla modeli z opcją rozliczenia energii. 



PL- 10

FUNKCJE EKRANU GŁÓWNEGO (kontynuacja)

(3) Ekran Ustawień Harmonogramu Głównego
(3) -1. Ekran Ustawień Harmonogramu Tygodniowego

[Harmonogram Główny]

(3) -2. Ekran Szczegółowych Ustawień Harmonogramu Głównego

Harmonogram miesięczny
Ustawienia harmonogramu miesięcznego.

WSZYSTKIE JEDNOSTKI
Wybór jednostek do  
sprawdzenia harmonogramu. 

Święto
Ustawienia harmonogramu 
dni świątecznych.

Harmonogram tygodniowy
Ustawienia harmonogramu 
tygodniowego.

Kopiuj do innej sekcji
Kopiuje harmonogram do innych sekcji.

Kopiuj do innej daty
Kopiuje harmonogram do innych dat.

Powrót do menu
Powrót do ekranu 
harmonogramu.

Pon /Wt / Śr / Czw/ 
Pt / Sob / Nd
Szczegółowe ustawienia 
harmonogramu pracy dla 
wybranych dni. 

Kopiuj do harmonogramu 
pracy
Kopiuje harmonogram  
pracy z głównego.

OK
Wprowadza zmiany 
w harmonogramie.

Wstecz  / Następny 
Przełącza widok listy harmonogramów.

1 do 20
Zmienia lub usuwa 
harmonogram.

 /  
Ustawienia zegara.

Dodawanie
Dodaje harmonogram.

WŁĄCZ
Włącza klimatyzator
o określonej porze. 

WYŁĄCZ
Wyłącza klimatyzator 
o określonej porze.

Usuń
Usuwa harmonogram.

Cofnij
Cofa ostatnie zmiany.

Anulowanie
Powraca do Ekranu  
Kontrolnego Harmonogramu 
Tygodniowego (Fig. 20-2) bez 
wprowadzonych zmian.
OK
Wprowadza ustawienia
harmonogramu dziennego.Anuluj

Anuluje zmiany w harmonogramie.
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SCHEMAT DZIAŁANIA

(1) Streszczony Opis Funkcji
Przycisk

12
12
13
14

17
17
18
20

22
22
23
24
26
27
28

29
30
32
34

35
36
37
38
40
42
43
45
46

47
48
49
50
52
54
55
57

58

58
59
60
61
62
63
64
64
65
67
67

69
71
72
72

1 Monitoring screen by block
2 Monitoring screen by tenant
3 Monitoring screen by area
4 Monitoring screen by unit

5 Włącz/Wyłącz w segmencie
6 Włącz/Wyłącz u najemcy
7 Włącz/Wyłącz w stre�e
8 Włącz/Wyłącz jednostkę

9 Ustawienia w segmencie
10 Ustawienia u najemcy
11 Ustawienia w stre�e
12 Ustawienia w poszczególnych jednostkach
13 Ustawienia we wzystkich jednostkach
14 Ustawienia trybu pracy jednostki
15 Wskazanie alarmu/czyszczenie �ltra

16 Sprawdzanie harmonogramu pracy
17 Ustaiwanie/zmiana/usuwanie harmonogramu pracy
18 Kopiowanie do innej sekcji
19 Kopiowanie do innej daty

20 Sprawdzanie harmonogramu tygodniowego
21 Sprawdzanie harmonogramu świątecznego
22 Sprawdzanie harmonogramu miesięcznego
23 Ustawianie harmonogramu tygodniowego
24 Ustawianie harmonogramu świątecznego
25 Ustawianie harmonogramu miesięcznego
26 Kopiowanie do innej sekcji
27 Kopiowanie do innego dnia w tygodniu
28 Kopiowanie do Harmonogramu Pracy

29 Sprawdzanie harmonogramu tygodniowego
30 Sprawdzanie harmonogramu świątecznego
31 Sprawdzanie harmonogramu miesięcznego
32 Ustawianie harmonogramu tygodniowego
33 Ustawianie harmonogramu świątecznego
34 Ustaiwanie harmonogramu miesięcznego
35 Kopiowanie do innej sekcji
36 Kopiowanie do innego dnia w tygodniu

37 Sprawdzanie listy alarmów

38 Lista historii alarmów
39 Ustalanie harmonogramu pracy
40 Czyszczenie wyświetlacza
41 Reset systemu
42 Kasowanie wszystkich alarmów
43 Synchronizacja zegara systemowego
44 Wybór jednostki tylko grzejącej/tylko chłodzącej
45 Wskazanie alarmu pożarowegon
46 Zabronienie obsługi osobom innym niż administrator
47 Ustawienia odczytu z liczników zużycia energii
48 Sumowanie czasu pracy oraz proporcjonalny podział zużycia

energii przed odczytaniem danych z liczników
49 Sprawdzanie czasu działania
50 Zmiana języka
51 Sprawdzanie wersji
52 Ustawienia tworzenia kopii zapasowych

Funkcje główne Funkcje szczegółowe Strona

Monitoring Klimatyzatorów

Włączanie / Wyłączanie
Klimatyzatorów

Ustawienia Klimatyzatorów

Ustawienia Harmonogramu
Pracy

Ustawienia Harmonogramu
Głównego

Ustawienia Harmonogramu
Rozliczeniowego (dla modeli z opcją
rozliczania energii)

Ustawienia Alarmów

Pozostałe Ustawienia
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SCHEMAT  DZIAŁANIA

(2) Schemat Działania
Monitoring Klimatyzatorów

1  Ekran monitujący dla segmentów

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].

C Wybierz segment w którym chcesz sprawdzić
parametry pracy klimatyzatorów.

Fig. 2-1 Lista wszystkich najemców
2  Ekran monitujący dla najemców

<Wybierz z listy najemcę>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].

C Wybierz najemcę u którego chcesz sprawdzić
parametry pracy klimatyzatorów.

D Przy dwóch lub więcej stronach użyj przycisków
[  Previous] oraz [  Next] 

Fig. 2-2 Najemcy w poszczególnych segmentach
<Wybierz najemcę dla segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].

Wybierz segment w którym znajduje się najemca.

C Wybierz [TENANT].

D Wybierz najemcę u którego chcesz sprawdzić
parametry pracy klimatyzatorów.

E Przy dwóch lub więcej stronach użyj przycisków
[  Previous] oraz [  Next] 

CB A

CA DB

CDA EB
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3  Ekran monitujący dla stref
<Wybierz strefę z listy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Areas].

C Wybierz strefę w któej chcesz sprawdzić
parametry pracy klimatyzatorów.

Fig. 3-2 Strefy z podziałem na segmenty
<Wybierz strefę dla segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy strefa.

C Wybierz [AREA].

D Wybierz strefę w któej chcesz sprawdzić
parametry pracy klimatyzatorów.

Fig. 3-3 Strefy z podziałem na najemców
<Wybierz strefę dla najemcy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].
Wybierz najemcę do którego należy strefa.

C Wybierz [AREA].

D Wybierz strefę w któej chcesz sprawdzić
parametry pracy klimatyzatorów.

Fig. 3-1 Lista wszystkich stref

CB A

B A D C

B A D C
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SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Monitoring Klimatyzatorów (kontynuacja)

<Wybierz strefę dla najemcy z segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz[Whole Bldg].

Wybierz segment do którego należy najemca.

C Wybierz [TENANT].
Wybierz najemcę.

D Wybierz [AREA].

E Wybierz strefę w któej chcesz sprawdzić
parametry pracy klimatyzatorów.

Fig. 3-4 Strefy z podziałem na segmenty/najemców

4  Ekran monitujący dla jednostek
<Wybierz jednostkę dla segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment.

C Wybierz [UNIT].

D Wybierz jednostkę w której chcesz sprawdzić
parametry pracy.

Fig. 4-1 Jednostki z podziałem na segmenty

<Wybierz jednostkę dla najemcy z segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].
Wybierz najemcę.

C Wybierz [UNIT].

D Wybierz jednostkę w której chcesz sprawdzić
parametry pracy.

Fig. 4-2 Jednostki dla wszystkich najemców

B DE CA

B DA C

B DA C
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<Wybierz strefę dla najemcy z segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy najemca.

C Wybierz [TENANT].
Wybierz najemcę.

D Wybierz [UNIT].

E Wybierz jednostkę w której chcesz sprawdzić
parametry pracy.

Fig. 4-3 Jednostki z podziałem na segmenty/najemców

<Wybierz jednostkę dla strefy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Areas].
Wybierz strefę.

C Wybierz [UNIT].

D Wybierz jednostkę w której chcesz sprawdzić
parametry pracy.

Fig. 4-4 Jednostki dla wszystkich stref

<Wybierz jednostkę dla najemcy ze strefy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].
Wybierz najemcę ze strefy.

C Wybierz [AREA].
Wybierz strefę.

D Wybierz [UNIT].

E Wybierz jednostkę w której chcesz sprawdzić
parametry pracy.

Fig. 4-5 Jednostki z podziałem na najemców/strefy

B E C DA

B DA C

B E CA D
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SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Monitoring Klimatyzatorów (kontynuacja)

<Wybierz jednostkę dla segmentu/najemcy/strefy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy najemca.

C Wybierz [TENANT].
Wybierz najemcę.

D Wybierz [AREA].
Wybierz strefę.

E Wybierz [UNIT].

F Wybierz jednostkę w której chcesz sprawdzić
parametry pracy.

Fig. 4-6 Jednostki z podziałem na segmenty/najemców/strefy

DC EAFB
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5  ON/OFF wedłu segmentu

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].

C Wybierz segment w którym chcesz włączyć lub
wyłączyć klimatyzatory.

D Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

6  ON/OFF według najemców
<Wybierz najemcę z listy wszystkich najemców>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].

C Wybierz najemcę u którego chcesz włączyć lub
wyłączyć klimatyzatory.

D Gdy lista najemców obejmuje 2 strony lub więcej
należy użyć         [  Previous] oraz [  Next]
do jej przewijania.

E Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

Fig. 6-1 Wybór z listy wszystkich najemców

<Wybierz najemcę według segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].

C Wybierz [TENANT].

D Wybierz najemcę u którego chcesz włączyć lub 
wyłączyć klimatyzatory.

E Gdy lista najemców obejmuje 2 strony lub więcej
należy użyć         [  Previous] and [  Next]
do jej przewijania.

F Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

Fig. 6-2 Wybór najemcy według segmentu

Włączanie / Wyłączanie Klimatyzatorów

D B CA

B C DE A

B D EAF C
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7  ON/OFF według strefy
<Wybierz strefę>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Areas].

C Wybierz strefę w której chcesz włączyć lub
wyłączyć klimatyzatory.

D Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

<Wybierz strefę według segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy strefa.

C Wybierz [AREA].

D Wybierz strefę w której chcesz włączyć lub
wyłączyć klimatyzatory.

E Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

Fig. 7-2 Wybór strefy według segmentu

<Wybierz strefę według najemcy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].
Wybierz najemcę do którego należy strefa.

C Wybierz [AREA].

D Wybierz strefę w której chcesz włączyć lub
wyłączyć klimatyzatory.

E Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

Fig. 7-3 Wybór strefy według najemców

Włączanie / Wyłączanie Klimatyzatorów (kontynuacja)

Fig. 7-1 Wybór z listy wszystkich stref

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

D B A C

A DBE C

A DE B C
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<Wybierz strefę dla najemcy z segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy najemca.

C Wybierz [TENANT].
Wybierz najemcę do którego należy strefa.

D Wybierz [AREA].

E Wybierz strefę w której chcesz włączyć lub
wyłączyć klimatyzatory.

F Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

Fig. 7-4 Wybierz strefę według najemców w segmencie

CAF B E D
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8  ON/OFF według jednostki
<Wybierz jednostkę z segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B  Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment.

C Wybierz [UNIT].

D Wybierz jednostkę którą chcesz włączyć lub
wyłączyć.

E Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

<Wybierz jednostkę dla najemcy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].
Wybierz najemcę.

C Wybierz [UNIT].

D Wybierz jednostkę którą chcesz włączyć lub
wyłączyć.

E Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

Fig. 8-2 Wybór jednostki według najemców

<Wybierz jednostkę dla najemcy z segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy najemca.

C Wybierz [TENANT].
Wybierz najemcę.

D Wybierz [UNIT].

E Wybierz jednostkę którą chcesz włączyć lub
wyłączyć.

F Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

Fig. 8-3 Wybór jednostki według najemców z segmentu

Włączanie / Wyłączanie  Klimatyzatorów (kontynuacja)

Fig. 8-1 Wybór jednostki według segmentów

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

B DE CA

E AB CD

F AB DE C
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<Wybierz jednostkę dla strefy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Areas].
Wybierz strefę.

C Wybierz [UNIT].

D Wybierz jednostkę którą chcesz włączyć lub
wyłączyć.

E Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

Fig. 8-4 Wybór jednostki według stref

<Wybierz jednostkę dla strefy i najemcy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].
Wybierz najemcę do którego należy strefa.

C Wybierz [AREA].
Wybierz strefę.

D Wybierz [UNIT].

E Wybierz jednostkę którą chcesz włączyć lub
wyłączyć.

F Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

Fig. 8-5 Wybór jednostki według stref i najemców

<Wybierz jednostkę dla strefy/najemcy/segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy najemca.

C Wybierz [TENANT].
Wybierz najemcę.

D Wybierz [AREA].
Wybierz strefę.

E Wybierz [UNIT].

F Wybierz jednostkę którą chcesz włączyć lub
wyłączyć.

G Wciśnij [ON] aby włączyć, lub [OFF] aby wyłączyć.

Fig. 8-6 Wybór jednostki według stref/najemców/segmentu

E AB CD

F A DEB C

G A EFB C D
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9  Ustawianie w segmencie

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].

C Wybierz segment w którym chcesz zmieniać
ustawienia klimatyzatorów.

D Wcisnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyatorów.

10  Ustawianie według najemcy
<Wybierz najemcę>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].

C Wybierz najemcę u którego chcesz zmieniać
ustawienia klimatyzatorów.

D Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyzatorów

Fig. 10-1 Wybór z listy wszystkich najemców

<Wybierz najemcę w segmencie>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy najemca.

C Wybierz [TENANT].

D Wybierz najemcę u którego chcesz zmieniać
ustawienia klimatyzatorów.

E Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyzatorów

Fig. 10-2 Wybór najemcy według segmentów

Ustawianie Klimatyzatorów

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

D ACB

D ACB

AD CBE
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11  Ustawianie dla strefy
<Wybierz strefę>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Areas].

C Wybierz strefę w której chcesz zmieniać
ustawienia klimatyzatorów.

D Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14   Ustawianie
Klimatyatorów.

Fig. 11-1 Wybór według stref

<Wybierz strefę według segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy strefa.

C Wybierz [AREA].

D Wybierz strefę w której chcesz zmieniać
ustawienia klimatyzatorów.

E Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania  14   Ustawianie
Klimatyatorów.

Fig. 11-2 Wybór strefy według segmentów

<Wybierz strefę dla najemcy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].
Wybierz najemcę do którego należy strefa.

C Wybierz [AREA].
Wybierz strefę w której chcesz zmieniać
ustawienia klimatyzatorów.

D Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14   Ustawianie
Klimatyatorów.

Fig. 11-3 Wybór strefy według najemców

ACBD

ADB CE

AB CD
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<Wybierz strefę dla najemcy z segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należą najemcy.

C Wybierz [TENANT].
Wybierz najemcę do którego należą strefy.

D Wybierz [AREA].

E Wybierz strefę w której chcesz zmieniać
ustawienia klimatyzatorów.

F Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyatorów.

12  Ustawianie wybranych jednostek
<Wybierz jednostkę w segmencie>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment.

C Wybierz [UNIT].

D Wybierz jednostkę w której chcesz zmieniać
ustawienia.

E Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyatorów.

Fig. 12-1 Wybór jednostki według segmentów

<Wybierz jednostkę dla najemcy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].
Wybierz najemcę.

C Wybierz [UNIT].

D Wybierz jednostkę w której chcesz zmieniać
ustawienia.

E Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyatorów.

Fig. 12-2 Wybór jednostki według najemców

Ustawianie Klimatyzatorów (kontynuacja)

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Fig. 11-4 Wybór strefy według najemców/segmentów

AB CE DF

AD CBE

AD CBE
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<Wybierz jednostkę dla najemcy ze segmentu>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy najemca.

C Wybierz [TENANT].
Wybierz najemcę.

D Wybierz [UNIT].

E Wybierz jednostkę w której chcesz zmieniać
ustawienia.

F Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyatorów.

Fig. 12-3 Wybór według najemców/segmentów

<Wybierz jednostkę dla strefy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Areas].
Wybierz strefę.

C Wybierz [UNIT].

D Wybierz jednostkę w której chcesz zmieniać
ustawienia.

E Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyatorów.

Fig. 12-4 Wybór jednostki według stref

<Wybierz jednostkę dla strefy/najemcy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [All Tenants].
Wybierz najemcę do którego należy strefa.

C Wybierz [AREA].
Wybierz strefę.

D Wybierz [UNIT].

E Wybierz jednostkę w której chcesz zmieniać
ustawienia.

F Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyatorów.

Fig. 12-5 Wybór jednostki według stref/najemców

AE DB CF

AD CBE

AB E C DF
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<Wybierz jednostkę dla segmentu/najemcy/strefy>

A Wybierz [MAIN].

B Wybierz [Whole Bldg].
Wybierz segment do którego należy najemca.

C Wybierz [TENANT].
Wybierz najemcę do którego należy strefa.

D Wybierz [AREA].
Wybierz strefę.

E Wybierz [UNIT].

F Wciśnij [SET].
Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyzatorów.

13  Ustawianie wszystkich klimatyzatorów

A Wciśnij [Set All Units].
Wszystkie jednostki z listy mogą być ustawiane
jednocześnie.

* Działa nawet w przypadku gdy lista jednostek 
obejmuje dwie lub więcej strony.

Na obrazku obok we wszystkich 4 jednostkach
można zmienić ustawienia.

Sprawdź instrukcję ustawiania 14  Ustawianie
Klimatyzatorów.

Ustawianie Klimatyzatorów (kontynuacja)

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Fig. 12-6 Wybór według segmentów/najemców/stref

A C EDBF

A
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14  Ustawianie Klimatyzatorów
Poniżej opisano ustawianie trybu pracy, wentylatora,
temperatury, sterowania R/C, etc. Wciśnij
[SET] - [Set All Units] aby otworzyć okno jak na obrazku
obok. (Kroki od 9  do 13  umożliwiają otworzenie okna
ustawień.)
Dla pustych komórek, dotychczasowe ustawienia
jednostek są wciąż aktualne. W trakcie ustawiania
zmiany ustawień wszystich jednostek, upewnij się
że wyświetlane ustawienia są dostępne dla wszystkich
wybranych jednostek.

[Setting]
A Ustawienia trybu pracy, prędkości wentylatora,

temperatury i innych indywidualnie.
B Wciśnij [OK]. Ustawienia są wprowadzone, ekran 

ustawień znika. Jeśli wciśniesz [Cancel], to ekran
ustawień znika bez wprowadzonych zmian.

[Content of Setting Screen]

A B

 

<ON/OFF>
[ON]
Włącza jednostki.
[OFF]
Wyłącza jednostki.
[Locked]
Wymusza wyłączenie jednostek  
oraz blokuje możliwość sterowania 
sterownikiem bezprzewodowym. 
Celem odblokowania, wybierz
[Permitted] 

<R/C Ctrl.>
[Permitted]
Umożliwia wszystkie funkcje sterowania R/C.
[Prohibited]
Ogranicza funkcje wszystkich sterowników R/C 
podłączonych do jednostki.
[ON/OFF]
Wyłącza funkcję ON/OFF z poziomu R/C.
[MODE]
Wyłącza funkcję wyboru trybu pracy przez R/C.
[SET Temp.]
Wyłącza funkcję zmiany temperatury przez R/C. 

<FAN>
[LOW]
Niska prędkość wentylatora.
[MID]
Średnia prędkość 
wentylatora.
[HIGH]
Wysoka prędkość.
[AUTO]
Automatyczny dobór 
prędkości wentylatora 
w każdej jednostce.

[OK]
Wprowadza ustawienia. 

[Cancel]
Anuluje zmiany ustawień oraz 
powraca do Ekranu Monitorowania.

<SET Temp.>
18˚C - 29˚C
Ustawia wybraną temperaturę. 

<FLAP>
[SWING]
Funkcja wachlowania.
[NO SWING]
Zatrymuje funkcję 
wachlowania.

<MODE>
[FAN]
Ustawia pracę w trybie 
wentylatora.
[COOL]
Ustawia pracę w trybie 
chłodzenia.
[HEAT]
Ustawia pracę w trybie 
grzania.
[DRY]
Ustawia pracę w trybie 
suszenia.
[AUTO]
Automatyczny wybór
trybu pracy przez każdą 
jednostkę.
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15  Stan alarmów/�ltrów
Wybierz jednostkę z alarmem i A wciśnij
[CHECK]. Stan alarmów oraz �ltrów wyświetli się
na ekranie.
(Przycisk CHECK jest niedostępny kiedy wybrany jest,
segment, najemca lub strefa.)
Kiedy wybierzesz jednostkę bez alarmu, żaden alarm
nie jest wyświetlany.
B Wciśnij [Con�rm] aby powrócic.

C Kiedy [Reset] jest wciśnięty, zostaje wysłany sygnał
do jednostki o kasowaniu alarmu.
Zwrotna wiadomość z prośbą o potwierdzenie
pojawia się zanim alarm zostanie wykasowany.

W przypadku jednoczesnego wystąpienia alarmu i 
stanu �ltrów, alarm ma wartość priorytetową.

Ustawianie Klimatyzatorów (kontynuacja)

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

A CB
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16  Sprawdzanie harmonogramu

A Wciśnij [SCHEDULE].
Pojawia się ekran główny harmonogramu (Fig. 16-1).
Aby  zamknąć to okno wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [Operating Schedule]. Pojawia się ekran 
kontrolny harmonogramu pracy (Fig. 16-2).

Black line ········ ON lub OFF

Green line ······· tylko ON 

Red line ·········· tylko OFF 

C Wciśnięcie [ALL UNITS] powoduje wyświetlenie 
listy wszystkich jednostek (Fig. 16-3).

D Wybierz jednostkę, której harmonogram pracy
chcesz sprawdzić.

E Kiedy lista obejmuj dwie lub więcej strony,
użyj       [  Previous] oraz [  Next].
Jeśli nie wybrałeś jednostki, wciśnij [Cancel].

F Wciśnij [OK] po wybraniu jednostki.

G Wciśnij [Return to menu] aby powrócić do ekranu
głównego harmonogramu (Fig. 16-1).

Fig. 16-2 Ekran kontrolny harmonogramu pracy

Fig. 16-3 Wybór jednostki

Sprawdzanie/Ustawianie Harmonogramu Działania

Fig. 16-1 Ekran główny harmonogramu

B Aby zamknąć okno (A ) A

GC

EPrzy braku wyboru   ( E )D F
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17  Ustawianie/Zmiana/Kasowanie harmo-
nogramu pracy

A Wciśnij guzik z dniem tygodnia.
Pojawia się ekran ustawień harmonogramu
pracy (Fig. 17-2).

<Dodawanie>

B Wciśnij [Addition].
Pojawia się ekran szczegółowych ustawień harmo-
nogramu pracy (Fig. 17-3).

C Ustaw czas włączenia i wyłączenia jednostek guzikami 
 oraz  .

D Wciśnij [ON] aby włączyć oraz [OFF] aby wyłączyć.
Aby powrócić do wcześniejszych ustawień, wciśnij
[Undo].

E Potwierdź ustawienia i wciśnij [OK] na ekranie
szczegółowych ustawień harmonogramu pracy.
Jeśli nie chcesz dodać harmonogramu, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień.

<Zmiana>

F Wciśnij numer (1 do 20) w którym chcesz 
zmienić harmonogram.
Lista wyświetli się na dwóch stronach.

G Przełączaj listę przyciskami [Previous ] oraz
[Next ].

Pojawia się ekran ustawień szczegółowych (Fig. 17-3) 

H Aby zmienić czas włączenia i wyłączenia, użyj przycisków
 oraz  .

I Wciśnij [ON] lub [OFF] aby zmienić stan pracy.
Aby powrócić do wcześniejszych ustawień, wciśnij
[Undo].

J Potwierdź ustawienia i wciśnij [OK] na ekranie
szczegółowych ustawień harmonogramu pracy.
Jeśli nie chcesz dodać harmonogramu, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień.

Fig. 17-2 Ekran ustawień harmonogramu pracy

Fig. 17-3 Ekran szczegółowych ustawień harmonogramu pracy

Sprawdzanie/Ustawianie Harmonogramu Działania                          (kontynuacja)

Fig. 17-1 Ekran kontrolny harmonogramu pracy

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

A

FK O BGL Przy braku wyboru ( O )

HC M DIEJNAby  cofnąć (D , I )
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<Usuwanie>

K Wciśnij przycisk (1 do 20) którego harmonogram
pracy chcesz zmienić.
Lista operacji rozwinie się na dwóch stronach.

L Używając przycisków        [Previous ] oraz
[Next ] możesz przewijać listę.

Pojawi się ekran szczegółowych ustawień (Fig. 17-3).

M Wciśnij [Delete].
Obwód przycisku [Delete] podświetla się na szaro
 (Fig. 17-4).
Aby  cofnąć wykonaną operację kasowania wciśnij
[Undo].

N Wciśnij [OK] na ekranie ustawień szczegółowych, aby
usunąć zaplanowany harmonogram.
Jeśli nie chcesz usuwać harmonogramu, wciśnij
 [Cancel] na ekranie ustawień szczegółowych.

O Potwierdź wprowadzone zmiany,
wciskając [OK].
Odrzuć wprowadzone zmiany,
wciskając [Cancel].

Fig. 17-4 Ekran szczegółowych ustawień harmonogramu 
pracy (usuwanie operacji)
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18  Kopiowanie do innej sekcji

A Wcisnij [Copy to other section].
Pojawi się ekran (Fig. 18-2).

B Wybierz jedną lub więcej datę którą chcesz skopiować.
Chcąc wybrać cały tydzień, wciśnij [Select all]. Wybrane
daty zostaną zaznaczone grubą czcionką oraz
pokreślone.
Jeśli nie chcesz kopiować dat, wciśnij [Cancel].

C Wciśnij [BLOCK] aby skopiować gra�k z segmentu. 
Lista segmentów zostaje wyświetlona (Fig. 18-3).
Wciśnij [TENANT] aby skopiować gra�k do najemcy. 
Lista najemców zostaje wyświetlona (Fig. 18-4).
Wciśnij [AREA] aby skopiować gra�k do strefy. 
Lista stref zostaje wyświetlona (Fig. 18-5).
Wciśnij [UNIT] aby skopiować gra�k do wybranego
klimatyzatora. Lista jednostek jest wyświetlona (Fig. 18-6).

D Jeżeli lista przekroczy 2 strony, możesz ją przewijać
guzikami [  Previous] and [  Next].
Jeśli nie chcesz kopiować harmonogramu, wciśnij [Cancel].

E Wciśnij [OK] aby skopiować harmonogram do innej
sekcji.

Fig. 18-1 Ekran harmonogramu pracy

Fig. 18-2 Ekran „Kopiowanie do innej sekcji”

Fig. 18-3 Ekran wyboru segmentu

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Sprawdzanie/Ustawianie harmonogramu pracy               (kontynuacja)

A

B Jeśli nie kopiujesz  ( B ) C

DJeśli nie kopiujesz   ( D ) E
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Fig. 18-4 Ekran wyboru najemcy

Fig. 18-5 Ekran wyboru strefy

Fig. 18-6 Ekran wyboru jednostki

DEJeśli nie kopiujesz   ( D )

DEJeśli nie kopiujesz  ( D )

DEJeśli nie kopiujesz  ( D )
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19  Kopiowanie do innej daty

A Wybierz datę z oryginalnymi ustawieniami.

B Wybierz docelowe daty.

Jeśli nie chcesz kopiować, wciśnij [Cancel].

C Wciśnij [OK] aby skopiować.

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Sprawdzanie/Ustawianie harmonogramu pracy               (kontynuacja)

A B
Jeśli nie kopiujesz ( B )

C
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20  Sprawdzanie harmonogramu tygodniowego

A Wciśnij [SCHEDULE].
Pojawia się ekran harmonogramu (Fig. 20-1)

B Wciśnij [Master Schedule].
Pojawia się ekran (Fig. 20-2) 

C Wciśnij [Weekly pattern]. (Przycisk aktywuje się, gdy
otworzy się okno.)

Black line ········ ON lub OFF

Green line ······· tylko ON 

Red line ·········· tylko OFF 

D Aby sprawdzić gra�k dla pozostałych klimatyzatorów,
wciśnij [ALL UNITS].
Pojawia się ekran (Fig. 20-3) 

E Wybierz jednostkę dla której chcesz sprawdzić
gra�k.

F Jeśli lista jednostek przekroczy jedną stronę, użyj
przycisków       [  Previous] oraz [  Next]
do przewijania listy.
Jeśli nie wybrałeś żadnej jednostki, wciśnij [Cancel].

G Wciśnij [OK]. Harmonogram dla wybranej jednostki
zostaje wyświetlony.

H Wciśnij [Return to menu] aby powrócić do ekranu
harmonogramu (Fig. 20-1).

Fig. 20-1 Ekran harmonogramu

Fig. 20-2 Sprawdzanie gra�ku tygodniowego

Fig. 20-3 Wybór jednostki

Sprawdzanie/Ustawianie harmonogramu głównego

AB

CD

Przy braku wyboru  ( F ) FHGE
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SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Sprawdzanie/Ustawianie harmonogramu głównego                                      (kontynuacja)

21  Sprawdzanie gra�ku dni świątecznych

A Wciśnij [SCHEDULE].
Pojawia się ekran harmonogramu (Fig. 21-1) 

B Wciśnij [Master Schedule].
Pojawia się ekran (Fig. 21-2) 

C Wciśnij [Special day].

Black line ········ ON lub OFF

Green line ······· tylko ON 

Red line ·········· tylko OFF 

D Aby sprawdzić gra�k dla pozostałych klimatyzatorów,
wciśnij [ALL UNITS].
Pojawia się ekran (Fig. 21-3) 

E Wybierz jednostkę dla której chcesz sprawdzić
gra�k.

F Jeśli lista jednostek przekroczy jedną stronę, użyj
przycisków       [  Previous] oraz [  Next]
do przewijania listy.
Jeśli nie wybrałeś żadnej jednostki, wciśnij [Cancel].

G Wciśnij [OK]. Harmonogram dla wybranej jednostki
zostaje wyświetlony.

H Wciśnij [Return to menu] aby powrócić do ekranu
harmonogramu (Fig. 21-1).

Fig. 21-1 Ekran harmonogramu

Fig. 21-2 Sprawdzanie gra�ku dni świątecznych

Fig. 21-3 Wybór jednostki

AB

C HD

Przy braku wyboru  ( F ) FHGE
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22  Sprawdzanie gra�ku miesięcznego

A Wciśnij [SCHEDULE].
Pojawia się ekran harmonogramu (Fig. 22-1) 

B Wciśnij [Master Schedule].
Pojawia się ekran (Fig. 22-2) 

C Wciśnij [Monthly pattern]. Kalendarz aktualnego
miesiąca pojawia się w oknie gra�ku miesięcznego.

D Użyj      [  Pre] oraz [  Next] aby wyświetlić
inny miesiąc (12 miesięcy włącznie z aktualnie
wyświetlanym).

E Aby sprawdzić gra�k dla pozostałych klimatyzatorów,
wciśnij [ALL UNITS].
Pojawia się ekran (Fig. 22-3) .

F Wybierz jednostkę dla której chcesz sprawdzić
gra�k.

G Jeśli lista jednostek przekroczy jedną stronę, użyj
przycisków       [  Previous] oraz [  Next]
do przewijania listy.
Jeśli nie wybrałeś żadnej jednostki, wciśnij [Cancel].

H Wciśnij [OK]. Harmonogram dla wybranej jednostki
zostaje wyświetlony.

I Wciśnij [Return to menu] aby powrócić do ekranu
harmonogramu (Fig. 22-1).

Fig. 22-1 Ekran harmonogramu

Fig. 22-2 Sprawdzanie gra�ku miesięcznego

Fig. 22-3 Wybór jednostki

AB

C IDE

GPrzy braku wyboru   ( G ) IHF
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SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Sprawdzanie/Ustawianie harmonogramu głównego                                      (kontynuacja)

23  Ustalanie gra�ku tygodniowego

A Wciśnij [Weekly pattern].

B Wciśnij przycisk dnia, którego gra�k chcesz
ustawić.
Pojawia się ekran ustawień gra�ku (Fig. 23-2)

<Dodawanie>

C Wciśnij [Addition].
Pojawia się ekran szczegółowych ustawień gra�ku
tygodniowego (Fig. 23-3) 

D Ustaw czas włączania i wyłączania jednostek, używając
 oraz .

E Wciśnij [ON] aby włączyć lub [OFF] aby wyłączyć.
Aby powrócić do ustawień pierwotnych, wciśnij
[Undo].

F Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku.
Jeśli nie chcesz dodać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku.

<Zmiana>

G Wciśnij numer (1 do 20) dla którego chcesz zmienić
ustawienia gra�ku tygodniowego.
Lista operacji wyświetli się na dwóch stronach.

H Używając przycisków      [Previous ] oraz
[Next ] możesz przewijać listę.

Pojawia się ekran ustawień szczegółowych (Fig. 23-3) 

I Przy użyciu przycisków  oraz
 możesz zmieniać godziny włączania/wyłączania.

J Wciśnij [ON] lub [OFF] aby włączyć lub wyłączyć.
Aby powróćić do ustawień pierwotnych, wciśnij
 [Undo].

K Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku.
Jeśli nie chcesz dodać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku.

Fig. 23-1 Ekran gra�ku tygodniowego

Fig. 23-2 Ekran ustawień gra�ku tygodniowego

Fig. 23-3 Ekran szczegółowych ustawień gra�ku  głównego

A B

H M P CG L Przy braku wyboru ( P )

KN F O E JDI Przy braku 
wyboru (F , O )

Przy braku wyboru(K )Aby  cofnąć (E , J )
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<Usuwanie>

L Wciśnij numer (1 do 20) dla którego chcesz usunąć
ustawienia gra�ku tygodniowego.
Lista operacji wyświetli się na dwóch stronach.

M Używając przycisków      [Previous ] oraz
[Next ] możesz przewijać listę.

Pojawia się ekran ustawień szczegółowych (Fig. 23-3) 

N Wciśnij [Delete].
Obwódka przycisku [Delete] jest podświetlona
na szaro (Fig. 23-4).
Aby powrócić do ustawień pierwotnych, wciśnij
[Undo].

O Wciśnij [OK] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku
głównego, aby usunąć gra�k tygodniowy.
Jeśli nie chcesz usuwać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

P Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego
Jeśli nie chcesz wprowadzać zmian, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

Fig. 23-4 Ekran szczegółowych ustawień gra�ku głównego
(Procedura usuwania)
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SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

24  Ustawianie gra�ku dni świątecznych

A Wciśnij [Special day].

B Wciśnij przycisk dnia świątecznego ([Sp1] do [Sp4]),
którego harmonogram chcesz ustawić.
Pojawia się ekran ustawień dni świątecznych -
(Fig. 24-2)

<Dodawanie>

C Wciśnij [Addition].
Pojawia się ekran szczegółowych ustawień gra�ku
głównego (Fig. 24-3) 

D Ustaw czas włączania i wyłączania jednostek, używając
 oraz  

E Wciśnij [ON] aby włączyć lub [OFF] aby wyłączyć.
Aby powrócić do ustawień pierwotnych, wciśnij
[Undo].

F Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.
Jeśli nie chcesz dodać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

<Zmiana>

G Wciśnij numer (1 do 20) dla którego chcesz zmienić
ustawienia gra�ku.
Lista operacji wyświetli się na dwóch stronach.

H Używając przycisków      [Previous ] oraz
[Next ] możesz przewijać listę.

Pojawia się ekran ustawień szczegółowych (Fig. 24-3)

I Przy użyciu przycisków  oraz
 możesz zmieniać godziny włączania/wyłączania.

J Wciśnij [ON] lub [OFF] aby włączyć lub wyłączyć.
Aby powróćić do ustawień pierwotnych, wciśnij
[Undo].

K Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego
Jeśli nie chcesz dodać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

Fig. 24-2 Ekran ustawień gra�ku dni świątecznych

Fig. 24-3 Ekran szczegółowych ustawień gra�ku głównego

Sprawdzanie/Ustawianie harmonogramu głównego                                      (kontynuacja)

Fig. 24-1 Ekran harmonogramu dni świątecznych

A B

Przy braku wyboru ( P ) CMH PLG

KN F KO E JDI Przy braku
wyboru (F , O )

Przy braku wyboru(K )Aby  cofnąć (E , J )
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<Usuwanie>

L Wciśnij numer (1 do 20) dla którego chcesz usunąć
ustawienia gra�ku tygodniowego.
Lista operacji wyświetli się na dwóch stronach.

M Używając przycisków      [Previous ] oraz
[Next ] możesz przewijać listę.

Pojawia się ekran ustawień szczegółowych (Fig. 24-3) 

N Wciśnij [Delete].
Obwódka przycisku [Delete] jest podświetlona
na szaro (Fig. 24-4).
Aby powrócić do ustawień pierwotnych, wciśnij
[Undo].

O Wciśnij [OK] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku
głównego, aby usunąć gra�k tygodniowy.
Jeśli nie chcesz usuwać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

P Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego
Jeśli nie chcesz wprowadzać zmian, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

Fig. 24-4 Ekran szczegółowych ustawień gra�ku głównego
(Procedura usuwania)

Cofnij    ( N )
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Sprawdzanie/Ustawianie harmonogramu głównego                                      (kontynuacja)

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

25  Ustalanie gra�ku miesięcznego

A Wciśnij [Monthly pattern].

B Wybierz miesiąc, którego gra�k chcesz wyświetlić
używając [  Pre] oraz [  Next] 

C Wciśnij [Set].
Pojawia się ekran ustawień gra�ku (Fig. 25-2)

D Wybierz rodzaj gra�ku (Świąteczny 1do 4, Postoju,
lub Tygodniowy).

E Po wciśnięciu guzika wybranego dnia miesiąca,
harmonogram zostaje automatycznie mu przypisany.

Gra�k tygodniowy (zwykły), bazujący na dniach
tygodnia jest przypisany do nieoznaczonych dni
(Świąteczne 1 do 4, Postoju).

F Wciśnij [OK] aby zachować zmiany, albo wciśnij
[Cancel] aby anulować wprowadzone zmiany.
Aby przywrócić pierwotny gra�k dni Świątecznych
oraz dni Postoju w kalendarzu, wciśnij przycisk
 [Weekly].
Guziki (Special1 do 4, Non Op.) znikają, a gra�k
bazujący na dniach tygodnia jest aktywowany.

Fig. 25-1 Ekran gra�ku miesięcznego

Fig. 25-2 Ekran ustawień gra�ku miesięcznego

A B C

DFE Przy braku zmian         ( F )
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26  Kopiowanie do innej sekcji

A Wciśnij [Copy to other section].
Pojawia się ekran (Fig. 26-2) 

<Kopiowanie gra�ku tygodniowego>

B Wybierz jeden lub więcej dni tygodnia do skopiowania
 ([Mon] to [Sun]).
Aby wybrać wszystkie dni tygodnia, wciśnij [Weekly
pattern]

<Kopiowanie gra�ku dni świątecznych>

C Wybierz jeden lub więcej dni świątecznych do 
skopiowania ([Special 1] do [Special 4])
Aby wybrać wszystkie dni świąteczne , wciśnij [Special day]

<Kopiowanie harmonogramu miesięcznego>

D Wybierz jeden lub więcej miesięcy do skopiowania
([2005 / 1] do [2005 / 12]).

Aby wybrać wszystkie miesiące, wciśnij [Monthly pattern]
Aby anulować wciśnij przyciski wybranych miesięcy.

E Wciśnij [BLOCK] aby skopiować gra�k do segmentu.
Wyświetli się lista segmentów (Fig. 26-3).

· Wciśnij [TENANT] aby skopiować gra�k do najemcy.
Wyświetli się lista najemców (Fig. 26-4).

· Wciśnij [AREA] aby skopiować gra�k do strefy.
Wyświetli się lista stref (Fig. 26-5).

· Wciśnij [UNIT] aby skopiować gra�k do innej jednostki.
Wyświetli się lista klimatyzatorów (Fig. 26-6).

F Wybierz z listy docelową lokalizację kopiowania.

G Jeśli lista pozycji przekroczy jedną stronę,  
użyj        [  Previous] oraz [  Next] 

H Wciśnij [OK] aby skopiować.
Jeśli chcesz anulować wybór do kopiowania z ekranu
Fig. 26-3, 26-4, 26-5, lub 26-6, wciśnij [Cancel].
Ponownie otworzy się okno Fig. 26-2.
Jeśli chcesz anulować kopiowanie do innej sekcji
w oknie Fig. 26-2, wciśnij [Cancel]. Okno harmonogramu 
głównego (Fig. 26-1) otworzy się ponownie.

Fig. 26-2 Ekran „Kopiowanie do innej sekcji”

Fig. 26-3 Ekran wyboru segmentu

Fig. 26-1 Ekran harmonogramu głównego

A

EDCB Jeśli chcesz cofnąć ( H )

F H GJeśli chcesz cofnąć ( H )
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Sprawdzanie/Ustawianie harmonogramu głównego                                       (kontynuacja)

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Fig. 26-4 Ekran wyboru najemcy

Fig. 26-5 Ekran wyboru strefy

Fig. 26-6 Ekran wyboru jednostki

F H GAby anulować         ( H )

F H GAby anulować         ( H )

F H GAby anulować          ( H )



45 -PL

PO
LS

KI

27  Kopiowanie do innego dnia tygodnia

A Wybierz dzień tyogdnia, którego gra�k chcesz skopiować.

B Wybierz jeden lub więcej dni tygodnia do których chcesz
skopiować gra�k.

C Wciśnij [OK] aby skopiować.
Jeśli chcesz anulować kopiowanie, wciśnij [Cancel].

A  B  C Aby anulować         ( C )



PL- 46

Sprawdzanie/Ustawianie harmonogramu głównego                                       (kontynuacja)

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

28  Kopiowanie do harmonogramu pracy
Harmonogram pracy zostanie zaktualizowany w oparciu
o bieżący gra�k harmonogramu głównego.
A Wciśnij [Copy to Operating Schedule].

Pojawia się okno potwierdzenia (Fig. 28-2)

Fig. 28-2 Okno potwierdzenia

Fig. 28-1 Ekran kopiowania do harmonogramu pracy

A

B

B Wciśnij [Yes] aby potwierdzić 
Wciśnij [No] aby anulować. 
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29  Sprawdzanie gra�ku tygodniowego

A Wciśnij[SCHEDULE].
Pojawi się ekran główny (Fig. 29-1) 

B Wciśnij [Billing Schedule].
Pojawi się ekran (Fig. 29-2) 

C Wciśnij [Weekly pattern]. (Przycisk jest aktywny
po otwarciu okna.)

Strefa ON (gruba linia): ·········· Brak naliczania

(W przypadku funkcju Rozliczania Zużycia Energii, 
funkcja pozostaje nieaktywna. W tym przypadku
strefa jest traktowana jako wolna)

Pozostałe strefy: ····················· Naliczanie

(W przypadku funkcju Rozliczania Zużycia Energii, 
funkcja jest aktywna. W tym przypadku w stre�e
jest zliczany czas działania urządzeń)

D Aby sprawdzić harmonogram pracy pozostałych klimatyzatorów,
wciśnij [ALL UNITS].
Pojawi się ekran (Fig. 29-3) 

E Wybierz jednostkę dla której chcesz sprawdzić 
harmonogram pracy.

F Jeśli lista jednostek przekroczy 1 stronę, użyj
przycisków       [  Previous] oraz [  Next]
do jej przewijania.
W przypadku braku wyboru jednostki, wciśnij [Cancel]

G Wciśnij [OK]. Zostanie wyświetlony harmonogram
pracy wybranej jednostki.

H Wciśnij [Return to menu] aby powrócić do ekranu 
głównego (Fig. 29-1)

Fig. 29-1 Ekran główny harmonogramu

Fig. 29-2 Ekran gra�ku tygodniowego

Fig. 29-3 Ekran wyboru jednostki

Sprawdzanie/Ustawianie Harmonogramu do rozliczania zużycia energii

AB

HD C

FGE Aby anulować           ( F )
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SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Sprawdzanie/Ustawianie Harmonogramu do rozliczania zużycia energii                                                                                                 (kontynuacja)

30  Sprawdzanie gra�ku dni świątecznych

A Wciśnij [SCHEDULE].
Pojawi się ekran główny (Fig. 30-1) 

B Wciśnij [Billing Schedule].
Pojawi się ekran (Fig. 30-2) 

C Wciśnij [Special day].

Czarna linia ········ ON lub OFF

Zielona linia ······· tylko ON

Czerwona linia ·········· tylko OFF

D Aby sprawdzić harmonogram w pozostałych jednostkach,
wciśnij [ALL UNITS].
Pojawi się ekran (Fig. 30-3) 

E Wybierz jednostkę, dla której chcesz sprawdzić
harmonogram pracy.

F Jeśli lista jednostek przekroczy 1 stronę, użyj
przyciśków        [  Previous] oraz [  Next]
do jej przewijania.
W przypadku braku wyboru jednostki, wciśnij [Cancel]

G Wciśnij [OK]. Zostanie wyświetlony harmonogram
pracy wybranej jednostki.

H Wciśnij [Return to menu] aby powrócić do ekranu 
głównego (Fig.30-1)

Fig. 30-1 Ekran główny harmonogramu

Fig. 30-2 Ekran gra�ku dni świątecznych

Fig. 30-3 Ekran wyboru jednostki

AB

HD C

Aby anulować           ( F )E G F
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31  Sprawdzanie harmonogramu miesięcznego

A Wciśnij [SCHEDULE].
Pojawi się ekran główny (Fig. 31-1) 

B Wciśnij [Billing Schedule].
Pojawi się ekran (Fig. 31-2) 

C Wciśnij [Monthly pattern]. Kalendarz aktualnego 
miesiąca pojawi się do sprawdzenia gra�ku.

D Użyj       [  Pre] oraz [  Next] aby wybrać inny 
miesiąc (12 m-cy włącznie z bieżącym)

E Aby sprawdzić harmonogram w pozostałych jednostkach,
wciśnij [ALL UNITS].
Pojawi się ekran (Fig. 31-3) 

F Wybierz jednostkę, dla której chcesz sprawdzić
harmonogram pracy.

G Jeśli lista jednostek przekroczy 1 stronę, użyj
przyciśków        [  Previous] oraz [  Next]
do jej przewijania
W przypadku braku wyboru jednostki, wciśnij [Cancel]

H Wciśnij [OK]. Zostanie wyświetlony harmonogram
pracy wybranej jednostki.

I Wciśnij [Return to menu] aby powrócić do ekranu 
głównego (Fig.31-1)

Fig. 31-1 Ekran główny harmonogramu

Fig. 31-2 Ekran harmonogramu miesięcznego

Fig. 31-3 Ekran wyboru jednostki

AB

E DC I

HF Aby anulować wybór  ( G ) G
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32  Ustalanie gra�ku tygodniowego

A Wciśnij [Weekly pattern].

B Wciśnij przycisk z symbolem dnia, w którym
masz zamiar zmienić ustawienia.
Pojawi się ekran  (Fig. 32-2)

<Dodawanie>

C Wciśnij [Addition].
Pojawia się ekran szczegółowych ustawień gra�ku
tygodniowego (Fig. 23-3) 

D Ustaw czas włączania i wyłączania jednostek, używając
 oraz 

E Wciśnij [ON] aby włączyć lub [OFF] aby wyłączyć.
Aby powrócić do ustawień pierwotnych, wciśnij
[Undo].

F Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku.
Jeśli nie chcesz dodać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku.

<Zmiana>

G Wciśnij numer (1 do 20) dla którego chcesz zmienić
ustawienia gra�ku tygodniowego.
Lista operacji wyświetli się na dwóch stronach.

H Używając przycisków      [Previous ] oraz
[Next ] możesz przewijać listę.

Pojawia się ekran ustawień szczegółowych (Fig. 32-3) 

I Przy użyciu przycisków  oraz
 możesz zmieniać godziny włączania/wyłączania.

J Wciśnij [ON] lub [OFF] aby włączyć lub wyłączyć.
Aby powróćić do ustawień pierwotnych, wciśnij
 [Undo].

K Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku.
Jeśli nie chcesz dodać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku.

Fig. 32-1 Ekran harmonogramu tygodniowego

Fig. 32-2 Ekran ustawień  gra�ku tygodniowego

Fig. 32-3 Ekran ustawień szczegółowych gra�ku  głównego

BA

H M  CG L Aby anulować       ( P )  P 

N F KO  E JDI Przy braku 
wyboru (F , K , O )

Aby cofnąć ( E , J )

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Sprawdzanie/Ustawianie Harmonogramu do rozliczania zużycia energii                                                                                                 (kontynuacja)
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<Usuwanie>

L Wciśnij numer (1 do 20) dla którego chcesz usunąć
ustawienia gra�ku tygodniowego.
Lista operacji wyświetli się na dwóch stronach.

M Używając przycisków      [Previous ] oraz
[Next ] możesz przewijać listę.

Pojawia się ekran ustawień szczegółowych (Fig. 32-3) 

N Wciśnij [Delete].
Obwódka przycisku [Delete] jest podświetlona
na szaro (Fig. 32-4).
Aby powrócić do ustawień pierwotnych, wciśnij
[Undo].

O Wciśnij [OK] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku
głównego, aby usunąć gra�k tygodniowy.
Jeśli nie chcesz usuwać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

P Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego
Jeśli nie chcesz wprowadzać zmian, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

Fig. 32-4 Ekran szczegółowych ustawień gra�ku głównego
(Procedura usuwania)

To undo ( N )
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33  Ustawianie gra�ku dni świątecznych

A Wciśnij [Special day].

B Wciśnij przycisk dnia świątecznego ([Sp1] do [Sp4]),
którego harmonogram chcesz ustawić.
Pojawia się ekran ustawień dni świątecznych -
(Fig. 33-2)

<Dodawanie>

C Wciśnij [Addition].
Pojawia się ekran szczegółowych ustawień gra�ku
głównego (Fig. 33-3) 

D Ustaw czas włączania i wyłączania jednostek, używając
 oraz  

E Wciśnij [ON] aby włączyć lub [OFF] aby wyłączyć.
Aby powrócić do ustawień pierwotnych, wciśnij
[Undo].

F Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.
Jeśli nie chcesz dodać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

<Zmiana>

G Wciśnij numer (1 do 20) dla którego chcesz zmienić
ustawienia gra�ku.
Lista operacji wyświetli się na dwóch stronach.

H Używając przycisków      [Previous ] oraz
[Next ] możesz przewijać listę.

Pojawia się ekran ustawień szczegółowych (Fig. 33-3)

I Przy użyciu przycisków  oraz
 możesz zmieniać godziny włączania/wyłączania.

J Wciśnij [ON] lub [OFF] aby włączyć lub wyłączyć.
Aby powróćić do ustawień pierwotnych, wciśnij
[Undo].

K Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego
Jeśli nie chcesz dodać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

Fig. 33-2 Ekran ustawień gra�ku dni świątecznych

Fig. 33-3 Ekran szczegółowych ustawień gra�ku głównego

Fig. 33-1 Ekran harmonogramu dni świątecznych

BA

H M P CG L Przy braku wyboru(P )

N F KO  E JDI Przy braku 
wyboru (F , K , O )

Aby cofnąć ( E , J )

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Sprawdzanie/Ustawianie Harmonogramu do rozliczania zużycia energii                                                                                                   (kontynuacja)
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<Usuwanie>

L Wciśnij numer (1 do 20) dla którego chcesz usunąć
ustawienia gra�ku tygodniowego.
Lista operacji wyświetli się na dwóch stronach.

M Używając przycisków      [Previous ] oraz
[Next ] możesz przewijać listę.

Pojawia się ekran ustawień szczegółowych (Fig. 33-3) 

N Wciśnij [Delete].
Obwódka przycisku [Delete] jest podświetlona
na szaro (Fig. 33-4).
Aby powrócić do ustawień pierwotnych, wciśnij
[Undo].

O Wciśnij [OK] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku
głównego, aby usunąć gra�k tygodniowy.
Jeśli nie chcesz usuwać gra�ku tygodniowego, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

P Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK] na
ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego
Jeśli nie chcesz wprowadzać zmian, wciśnij
[Cancel] na ekranie szczegółowych ustawień gra�ku głównego.

Fig. 33-4 Ekran szczegółowych ustawień gra�ku głównego
(Procedura usuwania)

Cofni      ( N )
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34  Ustalanie gra�ku miesięcznego

A Wciśnij [Monthly pattern].

B Wybierz miesiąc, którego gra�k chcesz wyświetlić
używając [  Pre] oraz [  Next] 

C Wciśnij [Set].
Pojawia się ekran ustawień gra�ku (Fig. 34-2)

D Wybierz rodzaj gra�ku (Świąteczny 1do 4, Postoju,
lub Tygodniowy).

E Po wciśnięciu guzika wybranego dnia miesiąca,
harmonogram zostaje automatycznie mu przypisany.

Gra�k tygodniowy (zwykły), bazujący na dniach
tygodnia jest przypisany do nieoznaczonych dni
(Świąteczne 1 do 4, Postoju).

F Wciśnij [OK] aby zachować zmiany, albo wciśnij
[Cancel] aby anulować wprowadzone zmiany.
Aby przywrócić pierwotny gra�k dni Świątecznych
oraz dni Postoju w kalendarzu, wciśnij przycisk
 [Weekly].
Guziki (Special1 do 4, Non Op.) znikają, a gra�k
bazujący na dniach tygodnia jest aktywowany.

Fig. 34-1 Ekran gra�ku miesięcznego

Fig. 34-2 Ekran ustawień gra�ku miesięcznego

A B C

E FPrzy braku zmian      ( F ) D

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Sprawdzanie/Ustawianie Harmonogramu do rozliczania zużycia energii                                                                                                 (kontynuacja)
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35  Kopiowanie do innej sekcji

A Wciśnij [Copy to other section].
Pojawia się ekran (Fig. 35-2) 

<Kopiowanie gra�ku tygodniowego>

B Wybierz jeden lub więcej dni tygodnia do skopiowania
 ([Mon] to [Sun]).
Aby wybrać wszystkie dni tygodnia, wciśnij [Weekly
pattern]

<Kopiowanie gra�ku dni świątecznych>

C Wybierz jeden lub więcej dni świątecznych do 
skopiowania ([Special 1] do [Special 4])
Aby wybrać wszystkie dni świąteczne , wciśnij [Special day]

<Kopiowanie harmonogramu miesięcznego>

D Wybierz jeden lub więcej miesięcy do skopiowania
([2005 / 1] do [2005 / 12]).
Aby wybrać wszystkie miesiące, wciśnij [Monthly pattern]
Aby anulować wciśnij przyciski wybranych miesięcy.

E Wciśnij [BLOCK] aby skopiować gra�k do segmentu.
Wyświetli się lista segmentów (Fig. 35-3).

· Wciśnij [TENANT] aby skopiować gra�k do najemcy.
Wyświetli się lista najemców (Fig. 35-4).

· Wciśnij [AREA] aby skopiować gra�k do strefy.
Wyświetli się lista stref (Fig. 35-5).

· Wciśnij [UNIT] aby skopiować gra�k do innej jednostki.
Wyświetli się lista klimatyzatorów (Fig. 35-6).

F Wybierz z listy docelową lokalizację kopiowania.

G Jeśli lista pozycji przekroczy jedną stronę,  
użyj        [  Previous] oraz [  Next] 

H Wciśnij [OK] aby skopiować.
Jeśli chcesz anulować wybór do kopiowania z ekranu
Fig. 35-3, 35-4, 35-5, lub 35-6, wciśnij [Cancel].
Ponownie otworzy się okno Fig. 35-2.
Jeśli chcesz anulować kopiowanie do innej sekcji
w oknie Fig. 35-2, wciśnij [Cancel]. Okno harmonogramu 
głównego (Fig. 35-1) otworzy się ponownie.

Fig. 35-2 Ekran „Kopiowanie do innej sekcji”

Fig. 35-3 Ekran wyboru segmentu

Fig. 35-1 Ekran harmonogramu głównego

A

B C D EJeśli chcesz cofnąć ( H )

F HJeśli chcesz cofnąć ( H ) G
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Fig. 35-4 Ekran wyboru najemcy

Fig. 35-5 Ekran wyboru strefy

Fig. 35-6 Ekran wyboru jednostki

F HAby anulować          ( H ) G

F HAby anulować          ( H ) G

F Aby anulować          ( H ) H G

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Sprawdzanie/Ustawianie Harmonogramu do rozliczania zużycia energii                                                                                                  (kontynuacja)
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36  Kopiowanie do innego dnia tygodnia

A Wybierz dzień tyogdnia, którego gra�k chcesz skopiować.

B Wybierz jeden lub więcej dni tygodnia do których chcesz
skopiować gra�k.

C Wciśnij [OK] aby skopiować.
Jeśli chcesz anulować kopiowanie, wciśnij [Cancel].

A B Aby
anulować ( C )

C
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SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

37  Sprawdzanie listy alarmów

A Wciśnij [Alarm List] aby wyświetlić listę alarmów.

B Wciśnij [Time] aby posortować alarmy chronologicznie
od najnowszego do najstarszego
Wciśnij [UNIT] aby posortować alarmy według 
numerów klimatyzatorów
Wciśnij [Error message] aby posortować alarmy
według rodzaju

C Używając przycisków                    [  Previous] oraz
[  Next] możesz przewijać listę alarmów.

Fig. 38-1 Ekran Menu

Fig. 38-2 Ekran listy historii alarmów

Sprawdzanie alarmów klimatyzatora

38  Lista historii alarmów
Wyświetlona jest lista historii alarmów. Może być
posortowana w kolejności chronologicznej, według
numeru klimatyzatorów lub rodzaju alarmów

A Wciśnij [OPTION]. Pojawi się ekran (Fig. 38-1)

Aby powrócić do  ekranu głównego, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [Alarm history list]. Ekran listy historii alarmów
zostanie wyświetlony (Fig. 38-2)

C Wciśnij [Time] aby posortować alarmy chronologicznie
od najnowszego do najstarszego
Wciśnij [UNIT] aby posortować alarmy według 
numerów klimatyzatorów
Wciśnij [Error message] aby posortować alarmy
według rodzaju

D Do przewijania listy alarmów użyj przycisków
[  Previous] oraz [  Next] 

E Aby powrócić do ekranu Menu (Fig. 38-1), wciśnij
[OPTION].

Inne ustawienia

A C B

AB

ED C
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39  Ustawianie harmonogramu pracy
Możesz aktywować i ustawić harmonogram pracy.
A Wciśnij [OPTION]. Pojawi się ekran Menu (Fig. 39-1)

Aby powrócić do ekranu głównego, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [Scheduler Operation]. Pojawi się Ekran
ustawień harmonogramu pracy (Fig. 39-2)

C Wybierz [ON] aby aktywować pracę według gra�ku,
lub [OFF] jeśli nie chcesz wykorzystywać tej funkcji.

D Wciśnij [OK].
Jeśli nie zmianiasz ustawień harmonogramu pracy
wciśnij [Cancel].

Fig. 39-1 Ekran Menu

Fig. 39-2 Ekran ustawień harmonogramu pracy

AB Aby powrócić do ekranu głównego ( A )

C Przy braku wyboru ( D ) D
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SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

Inne ustawienia (kontynuacja)

40  Czyszczenie Monitora

A Wciśnij [OPTION]. Pojawi się Ekran Menu (Fig. 40-1)

Aby powrócić do ekranu głównego, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [Display cleaning]. Pojawi się Ekran czyszczenia
monitora (Fig. 40-2) na 30 sekund.
Przyciski są zablokowane przez 30 sekund, co
umożliwia wyczyszczenie ekranu dotykowego.

Po upływie 30 sekund pojawia się symbol blokady.
Nie wolno dotykać ekranu do czasu wyświetlenia
ekranu głównego.

Fig. 40-1 Ekran Menu

Fig. 40-2 Ekran czyszczenia monitora

AB Aby powrócić do ekranu głównego ( A )
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41  Reset systemu
Funkcja przewidziana do zrestartowania systemu,
poprzez zresetowanie ustawień Serwera
A Wciśnij [OPTION]. Pojawia się Ekran Menu (Fig. 41-1)

Aby powrócić do ekranu głównego, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [System initialize]. Pojawi się 
komunikat w oknie powtwierdzającym (Fig. 41-2).

C Wciśnij [Yes] aby zresetować system.
Wciśnij [No] aby powrócić do Ekranu Menu
(Fig. 41-1) bez resetowania systemu.

Fig. 41-1 Ekran Menu

Fig. 41-2 Okno potwerdzające

AB Aby powrócić do ekranu głównego ( A )

C



PL- 62

Inne ustawienia (kontynuacja)

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

42  Kasowanie wszystkich alarmów
Ta funkcja pozwala na skasowanie wszystkich alarmów
poprzez wysłanie żądania usunięcia alarmu do każdej
jednostki.
A Wciśnij [OPTION]. Pojawia się Ekran Menu (Fig. 42-1)

Aby powrócić do ekranu głównego, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [Reset all alarm]. Pojawi się komunikat
w oknie potwierdzającym (Fig. 42-2).

C Wciśnij [Yes] aby wykasować wszystkie alarmy.
Wciśnij [No] aby powrócić do Ekranu Menu
(Fig. 42-1) bez kasowania wszystkich alarmów.

Fig. 42-1 Ekran Menu

Fig. 42-2 Okno potwerdzające

A BAby powrócić do ekranu głównego ( A )

C
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43  Synchronizacja zegara systemowego
Ta funkcja umożliwia ustawienie wbudowanego
zegara systemowego.
A Wciśnij [OPTION]. Pojawia się Ekran Menu (Fig. 43-1)

Aby powrócić do ekranu głównego, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [Clock and calendar setting]. Pojawi się
ekran ustawień Godziny/Daty (Fig. 43-2) 

C Ustaw rok, miesiąc, dzień i godzinę, używając  oraz

D Aby zatwierdzić wprawdzone zmiany, wciśnij [OK].
Aby anulować, wciśnij, [Cancel].

Fig. 43-1 Ekran Menu

Fig. 43-2 Ekran ustawień Godziny/Daty

A BAby powrócić do ekranu głównego ( A )

Aby anulować      ( D ) DC
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Inne ustawienia (kontynuacja)

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

44  Wybór pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
Ta funkcja pozwala na ograniczenie trybu pracy jednostki
do chłodzenia (COOL/DRY/FAN) lub grzania (HEAT/
FAN) . Jest to przydatne przy ograniczaniu trybu pracy 
jednostek w układach wielokrotnych Multi-Split.
A Wciśnij [OPTION]. Pojawia się Ekran Menu (Fig. 44-1)

Aby powrócić do ekranu głównego, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [Operation mode restriction].  Pojawi się
Ekran wyboru trybu pracy jednostki (Fig. 44-2)

Fig. 44-1 Ekran Menu

Fig. 44-2 Ekran wyboru trybu pracy jednostki
C Wciśnij [COOL,DRY,FAN] aby zezwolić na pracę  

tylko w trybie chłodzenia, osuszania, wentylacji.
Wciśnij [HEAT, FAN] aby zezwolić na pracę jednostki
tylko w trybie grzania, wentylacji.

Jeśli chcesz zezwolić na pracę we wszystkich trybach, 
 wciśnij [All permitted].

D Zatwierdź wprowadzone ustawienia i wciśnij [OK].
Aby anulować wprowadzone zmiany, wciśnij [Cancel].

45  Sygnalizacja pożarowa
W przypadku otrzymania sygnału alarmu pożarowego, 
szystem wyświetla informację o pożarze na ekranie.
W tych okolicznościach automatycznie zostaje 
wstrzymana praca urządzeń.

A Wciśnij [Con�rm] aby powrócić do wcześniejszego menu.

B Wciśnij [Unlock] aby anulować wymuszone zakończenie
pracy urządzeń.

A BAby powrócić do ekranu głównego ( A )

Aby anulować      ( D ) DC

BA
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46  Zabezpieczenie pracy hasłem
Funkcja pozwala na ograniczenie funkcjonalności
systemu podczas pracy bez zalogowania  oraz
nie zezwala na sprawdzenie i zmianę ustawień przy 
użyciu przycisków [SCHEDULE] oraz [OPTION] 
A Wciśnij [OPTION]. Pojawia się Ekran Menu (Fig. 46-1)

Aby powrócić do Ekranu kontroli, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [Password setting]. Pojawi się Ekran
ustawień hasła (Fig. 46-2) 

C Wpisz hasło składające się z czterech cyfr
przy pomocy klawiatury numerycznej.
Hasło wstępne to “1048”.

D Aby zmienić hasło, zaznacz okienko „New Password”
a następnie wpisz nowe hasło składające się z 4 cyfr

Następnie zaznacz okienko „New Password Again”
i wpisz ponownie nowe hasło

E Wybierz funkcje podlegające ograniczonemu
dostępowi w trakcie pracy bez zalogowania

Poziom 1 : Nie zezwala na sprawdzanie i zmianę
ustawień przyciskami [SCHEDULE]
oraz [OPTION] 
(Klimatyzator może zostać włączony
i można zmieniać jego ustawiania.)

Poziom 2 : Nie zezwala na zmianę ustawień oraz
pracę klimatryzatora oraz nie zezwala
na sprawdzanie i zmianę ustawień
przyciskami [SCHEDULE] oraz
[OPTION] 

Anulowanie : Brak limitów dostępu (hasła)

F Potwierdź wprowadzone zmiany i wciśnij [OK].
Aby anulować, wciśnij [Cancel].

G Wciśnij [Main] aby powrócić do Ekranu kontroli (Fig.
46-3) i wciśnij [Logout]. W tym przypadku funkcje 
ograniczone poziomami (Poziom 1 lub Poziom 2) 
są niedostępne. [Logout] zmienia się na [Login].

Wciśnij [Login]. Pojawi się Ekran wprowadzania hasła 
(Fig. 46-4) 
Ekran wprowadzania hasła (Fig. 46-4) pojawia się
przy okresie bezczynności dłuższym niż 5 minut
nawet jeśli nie wciśniesz [Logout]. (Automatyczne wylogowanie)

Fig. 46-2 Ekran ustawień hasła

Fig. 46-3 Ekran kontroli

Fig. 46-1 Ekran Menu

ABAby powrócić do Ekranu głównego ( A )

D E  C     F Aby anulować     ( F )

G
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Inne ustawienia (kontynuacja)

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

H Wpisz poprawne hasło, składające się z czterech
cyfr, aby się zalogować.
Możliwość wpisywania hasła zostanie zablokowana
na 30 minut w przypadku trzykrotnego wpisania błędnego hasła.  
W tym przypadku nie masz możliwości zalogowania się.
(Blokada)

Fig. 46-4 Ekran wprowadzania hasła

H
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50  Ustawienia języka
Język systemowy może być zmieniony na
Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski,
Hiszpański lub Chiński.
A Wciśnij [OPTION]. Pojawia się ekran (Fig. 50-1)

Aby powrócić do Ekranu głównego, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [“Language setting”] aby wyświetlić
Ekran wyboru języka (Fig. 50-2).

Fig. 50-2 Ekran wyboru języka

Fig. 50-3 Okno potwierdzające reset systemu

Fig. 50-1 Ekran Menu

AB Aby powrócić do Ekranu głównego ( A )

DC

E

E Wciśnij [Yes] aby zresetować system.
Wciśnij [No] aby powrócić do Ekranu Menu 
(Fig. 50-1) bez zresetowania.
Bieżący język jest ustawiony jako język
startowy przy nastnępnym uruchomieniu.

C Wybierz właściwy język.

D Potwierdź ustawienia i wciśnij [OK].
Wciśnij [OK] aby wyświetlić komunikat w
Oknie potwierdzającym reset systemu (Fig. 50-3).
Aby anulować, wciśnij [Cancel].
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Inne ustawienia (kontynuacja)

SCHEMAT DZIAŁANIA (kontynuacja)

51  Informacje systemowe
Sprawdzanie wersji oprogramowania systemu kontroli 
klimatyzatorów TCS-NET 
A Wciśnij [OPTION]. Pojawi się Ekran Menu (Fig. 51-1)

Aby powrócić do Ekranu głównego, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [Version] aby wyświetlić Ekran informacji
systemowych (Fig. 51-2).

Fig. 51-2 Ekran informacji systemowych

Fig. 52-1 Ekran Menu

Fig. 51-1 Ekran Menu

52  Tworzenie kopii zapasowej ustawień
Tworzenie kopii zapasowej danych oraz ustawień 
klimatyzatorów  (adresów oraz harmonogramów)
przechowywanych na karcie CF (Compact Flash).
A Wciśnij [OPTION]. Pojawi się Ekran Menu (Fig. 52-1)

Aby powrócić do Ekranu głównego, wciśnij [MAIN].

B Wciśnij [Setting backup] aby wyświetlić
Ekran z oknem potwierdzającym (Fig. 52-2).

C Wciśnij [Return to menu] aby powrócić do Ekranu
Menu (Fig. 51-1).

AAby powrócić do Ekranu głównego ( A ) B

C

Aby powrócić do Ekranu głównego ( A ) AB
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Fig. 52-2 Ekran z oknem potwierdzającym

C

C Wciśnij [Yes] aby stworzyć kopię zapasową.
Wciśnij [No] aby powrócić do Ekranu Menu 
(Fig. 52-1) bez utworzenia kopii zapasowej.
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Pomoc
Nic się nie wyświetla.

Praca wg harmonogramu nie działa
pomimo ustawienia gra�ku.

Pojawia się błąd komunikacji.

Nie działa zdalne sterowanie.

Nieprawidłowe wyświetlanie.

Nie ma możliwości pracy w trybie 
chłodzenia (lub grzania).

Czy jest włączony wyświetlacz?

Czy praca wg harmonogramu jest aktywowana w Ekranie Menu?
� Sprawdź 39  “Ustawianie harmonogramu pracy”.

Czy jest ustawiony tylko harmonogram główny?
� Ustaw również dodatkowy gra�k.

Czy moduł Intelligent Server jest zasilany?
Czy klimatyzatory są zasilane?

Czy funkcja zdalnego sterowania jest zablokowana?
� Sprawdź 14  “Ustawianie klimatyzatorów (sterowanie R/C)”. 

Czy praca jednostki jest zablokowana?
� Sprawdź 14  “Ustawianie klimatyzatorów (ON/OFF)”.

(Ewnetualnie) Blokada pożarowa systemu: Czy funkcja ta jest
włączona?
Dezaktywuj tą funkcję aby odblokować możliwość pracy systemu.

� Wciśnij [CHECK] i sprawdź 15  “Stan alarmów/�ltrów”
oraz 45  “Sygnalizacja pożarowa”.

Czy karta pamięci CF jest właściwie włożona?
� Jeśli sterownik TCS jest uruchomiony z niewłaściwie włożoną

kartą pamięci CF, sterownik działa na podstawie błędnych
danych.

Czy pozostałe klimatyzatory pracują w trybie grzania (lub chłodzenia)
w ramach tego samego systemu?

� Zazwyczaj praca w trybie grzania jest ustawiona jako priorytet.
Czy funkcja zdalnego sterowania jest zablokowana?

� Sprawdź 14  “Ustawianie klimatyzatorów (sterowanie R/C)”. 

Czy jest ustwiona praca w trybie grzania (lub chłodzenia) w
Ekranie Menu?

� Sprawdź 44  “Wybór pomiędzy trybem grzania i chłodzenia”.

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą:
Skontaktuj się ze sprzedawcą, gdy:

· Chcesz zmienić nazwę najemcy.

· Chcesz podłączyć więcej klimatyzatorów.
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