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General precautions

Wszystkie instalacje elektryczne powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanych wykonawców.

OSTRZEŻENIE 
OSTROŻNIE 

Informuje o zagrożeniu śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. 

Informuje o zagrożeniu poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem konstrukcji. 

OSTRZEŻENIE 
Nie wolno instalować sterownika w miejscach narażonych na 
wyciek palnych gazów. 
Nagromadzenie się palnego gazu w przestrzeni wokół urządze-
nia może doprowadzić do zapłonu, powodując pożar lub wybuch. 

Należy w bezpieczny sposób usunąć materiały użyte do opako-
wania. Plastikowe torby mogą spowodować uduszenia dzieci.  

Środki ostrożności dotyczące instalacji 

Aby uniknąć obrażeń, wykonując prace przy sterowni-
ku należy stosować sprzęt ochronny. 

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub porażenia prądem, należy 
unikać kontaktu z ostrymi krawędziami niektórych elementów. 

Aby uniknąć obrażeń spowodowanych odłamkami pękniętego szkła, 
nie wolno wywierać zbyt wielkiego nacisku na elementy szklane. 

Dodatkowe środki ostrożności
Żeby uniknąć uszkodzenia sterownika, do instalacji, kontroli i 
naprawy urządzenia należy używać odpowiednich narzędzi. 

Sterownik AT-50B przeznaczony jest wyłącznie do wykorzy-
stania w systemie zarządzania budynkiem firmy Mitsubishi 
Electric. Wykorzystanie opisywanego sterownika w innych 
systemach lub innych celach może spowodować awarię.

Aby uniknąć uszkodzenia sterownika, nie wolno zbyt mocno 
dokręcać śrub. 

Aby uniknąć odbarwienia, do czyszczenia sterownika nie 
wolno stosować benzenu, rozcieńczalników ani ściereczek 
nasączonych środkami chemicznymi. Do czyszczenia 
sterownika należy użyć miękkiej ściereczki namoczonej w 
wodzie z łagodnym detergentem. Zetrzyj detergent wilgotną 
ściereczką, a następnie wytrzyj wodę suchą ściereczką.

Aby uniknąć uszkodzenia sterownika, należy zapewnić 
ochronę przed elektrycznością statyczną.

Ogólne środki ostrożności 
OSTRZEŻENIE 

OSTROŻNIE

Nie należy instalować sterownika w miejscach o 
dużym stężeniu oleju, pary, rozpuszczalników orga-
nicznych lub gazów powodujących korozję (np. gazów 
siarczkowych), ani w miejscach w których często uży-
wane są roztwory kwasowe/zasadowe lub specjalne 
substancje chemiczne w sprayu. 
Takie substancje mogą obniżyć wydajność i doprowa-
dzić do korozji wewnętrznych elementów urządzenia, 
powodując porażenie prądem, usterkę, dym lub pożar. 

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zwarcia elektrycznego, 
ubytku prądu, porażenia prądem, usterki, dymu lub pożaru, nie 
wolno myć sterownika wodą ani innymi środkami płynnymi. 

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub porażenia prądem, 
przed rozpyleniem środków chemicznych w pobliżu sterow-
nika należy zatrzymać pracę urządzenia i osłonić sterownik. 

Przed rozpoczęciem czyszczenia, konserwacji lub 
kontroli zatrzymaj urządzenie i wyłącz zasilanie, aby 
zmniejszyć ryzyko obrażeń lub porażenia prądem. 

Należy prawidłowo zainstalować wszystkie wymagane osłony, żeby ochro-
nić sterownik przed działaniem wilgoci i pyłu. Nagromadzenie pyłu lub 
woda mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, dym lub pożar. 

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, usterki, dymu lub 
pożaru, nie wolno obsługiwać przełączników/przycisków ani 
dotykać innych elementów elektrycznych mokrymi rękami. 

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub wybuchu, nie wolno 
ustawiać materiałów łatwopalnych na sterowniku ani 
rozpylać łatwopalnych sprayów w jego pobliżu. 

Aby uniknąć uszkodzenia sterownika, nie używaj 
przy urządzeniu środków owadobójczych lub palnych 
sprayów.  

Żeby uniknąć porażenia prądem lub usterki, nie 
wolno dotykać panelu dotykowego, przełączników ani 
przycisków ostrymi przedmiotami. 

Środki ostrożności dotyczące przenoszenia lub naprawy sterownika 
OSTRZEŻENIE OSTROŻNIE 

Naprawy i przenoszenie sterownika należy powierzać wy-
łącznie wykwalifikowanym osobom. Nie wolno demontować 
ani modyfikować sterownika. 
Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja lub naprawa mo-
głaby spowodować obrażenia, porażenie prądem lub pożar. 

Aby zmniejszyć ryzyko zwarcia elektrycznego, porażenia 
prądem, pożaru lub wystąpienia usterek, nie wolno 
dotykać płyty elektronicznej narzędziami lub rękami, ani 
dopuścić do gromadzenia się pyłu na płyty elektronicznej. 

Środki ostrożności 
●Przed instalacją urządzenia starannie przeczytaj wszystkie „Środki ostrożności”. ●Uważnie zapoznaj się ze środkami ostrożności, żeby zapewnić bezpieczeństwo. 

●Nazewnictwo 

●Po przeczytaniu niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi końcowemu, aby zachował ją na przyszłość. ● Użytkownik końcowy powinien zachować niniejszą instrukcję na przyszłość i korzystać z niej w razie potrzeby. Instrukcja powinna być dostępna dla wszyst-
kich osób dokonujących napraw lub przenoszących urządzenie. Instrukcję należy przekazywać ewentualnym przyszłym użytkownikom sterownika AT-50B. 

(Zakazane czynności) (Nie dotykać) (Chronić przed 
działaniem wody) 

(Nie dotykać 
mokrymi rękami)

(Zagrożenie 
porażenia prądem)

(Zagrożenie 
obrażeniami ciała)

(Ważne 
czynności)
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Funkcja

Ustawienia pra-
cy urządzenia 

Czas i harmo-
nogram 

Zarządzanie 
systemem 

Operacja wł./wył. 

Tryb pracy 

Ustawienie temperatury
Prędkość wentylatora 
Kierunek przepływu powietrza 
Prowadnica 

*1 

*1 
*1 
*1 
*1 

Operacja wł./wył. 
powiązanych wenty-
latorów *1 

Wspólne działanie 

Data i godzina 

Harmonogram tygo-
dniowy/1-dniowy 

Sterowanie funkcją 
pracy w trybie nocnym 

Wyłączenie zaplano-
wanej operacji 

Funkcja System-
-Changeover (zmiana 
systemu) 

Opis
Służy do przełączania operacji wł./wył. urządzeń, np. klimatyzatorów. Wskaźnik 
LED na przycisku Collective ON/OFF zaświeci się, jeśli pracuje jedna lub więcej 
jednostek. Wskaźnik wyłączy się, jeśli wszystkie jednostki zostaną zatrzymane. 
Służy do przełączania trybu pracy na „chłodzenie/osuszanie/nawiew/tryb Auto/ogrzewanie” w po-
szczególnych grupach lub we wszystkich grupach. (Służy do przełączania trybu pracy na „tryb Bypass/
wznowienie pracy w trybie ogrzewania/tryb Auto” w grupach jednostek LOSSNAY.) 
Służy do przełączania trybu pracy na „OGRZEWANIE/OGRZEWANIE W TRYBIE ECO/TRYB CIEPŁEJ WODY/ZABEZPIECZENIE 
PRZED ZAMARZANIEM/CHŁODZENIE” w grupach jednostek powietrzno-wodnych (PWFY). 

Umożliwia ustawienie temperatury w poszczególnych grupach lub we wszystkich grupach. 
Umożliwia ustawienie prędkości wentylatora w poszczególnych grupach lub we wszystkich grupach. 
Umożliwia ustawienie kierunku przepływu powietrza w poszczególnych grupach lub we wszystkich grupach. 
Służy do aktywacji/zablokowania prowadnicy w poszczególnych grupach lub we wszystkich grupach. 

Operacja wł./wył. powiązanego wentylatora jest powiązana z operacją wł./wył. 
klimatyzatora. Powiązane wentylatory można niezależnie włączać (prędkość wy-
soka, niska) lub wyłączać w poszczególnych grupach lub we wszystkich grupach. 
(Jeśli wentylator zostanie powiązany z klimatyzatorem, nie można korzystać 
z trybu wentylacji.)  

Strona

Następujące funkcje można obsługiwać wspólnie w wielu grupach: sterowania 
ustawieniem nocnym, ustawienia harmonogramu, wyboru trybu pracy, korekcji 
temperatury, zablokowania zdalnego sterownika. 

Umożliwia ustawienie daty, godziny i formatów wyświetlania. Aktualna godzina 
wyświetli się w prawym górnym narożniku okna głównego (HOME). 

• Umożliwia użytkownikowi ustawienie harmonogramu tygodniowego w poszcze-
gólnych grupach. 

• Można zaplanować maksymalnie 16 zdarzeń każdego dnia. 
• Rodzaje działań, które można zaplanować, to: operacja wł./wył., wybór trybu 

pracy, ustawienie temperatury, prędkości wentylatora i kierunku przepływu 
powietrza oraz zablokowanie obsługi za pomocą zdalnego sterownika. 

• Maksymalnie można skonfigurować 12 wzorów harmonogramu tygodniowego i 5 
wzorów harmonogramu 1-dniowego. 

• Można ustawić 2 rodzaje harmonogramu tygodniowego (letni/zimowy). 
• Harmonogram 1-dniowy steruje harmonogramem tygodniowym. 

Ta funkcja pozwala utrzymać temperaturę wewnątrz pomieszczenia 
w ustawionym zakresie temperatur, jeśli urządzenia zostaną zatrzymane 
i podczas działania tej funkcji. 

Zaplanowaną operację można tymczasowo wyłączyć. 
W tym ustawieniu należy wybrać opcję OFF (wył.), aby uruchomić zaplanowaną operację. 

Automatycznie przełącza cały system (wszystkie jednostki wewnętrzne podłączo-
ne do tych samych jednostek zewnętrznych) do trybu chłodzenia lub ogrzewania 
poprzez okresowe monitorowanie temperatury w pomieszczeniu i zaprogra-
mowanej temperatury w poszczególnych grupach oraz określenie najbardziej 
odpowiedniego trybu pracy. 
• Funkcja System-Changeover (zmiana systemu) nie jest dostępna w przypadku 

następujących typów urządzeń: równocześnie działających jednostek chłodzą-
cych/grzewczych (przy aktywnej funkcji automatycznej zmiany trybu pracy), 
jednostek serii Mr. SLIM®, jednostek LOSSNAY i sterowników DIDO. 

*1:  Dostępne funkcje zależą od typu urządzenia. Za pomocą sterownika AT-50B można sterować wyłącznie funkcjami, 
które są obsługiwane przez podłączone urządzenia. 

Funkcja

Zablokowanie 
przycisków 

Opis
Umożliwia zablokowanie następujących przycisków: Collective ON/OFF, F1, F2 
i Main Menu. 
Umożliwia zablokowanie następujących funkcji: Wł./wył., wyboru trybu pracy, usta-
wienia temperatury, ustawienia prędkości wentylatora i wł./wył. harmonogramu. 

Służy do ograniczenia zakresu temperatur ustawianych za pomocą lokalnych 
zdalnych sterowników (w poszczególnych grupach lub we wszystkich grupach). 
Umożliwia zablokowanie dostępu do ustawienia operacji wł./wył., trybu pracy, 
temperatury, serwisowego resetowania wskaźnika konieczności wymiany filtra, 
kierunku przepływu powietrza i prędkości wentylatora, a także dezaktywację usta-
wień timera za pomocą lokalnych zdalnych sterowników (wspólnie lub grupowo). 
Ustawienia jako sterownika głównego umożliwia zablokowanie obsługi 
następujących trybów pracy za pomocą lokalnych zdalnych sterowników. 
Jeśli zostanie zablokowany tryb chłodzenia: nie można wybrać trybu 
chłodzenia, osuszania, Auto. 
Jeśli zostanie zablokowany tryb ogrzewania: nie można wybrać trybu 
ogrzewania, Auto. Jeśli zostanie zablokowany tryb chłodzenia/ogrzewania: 
nie można wybrać trybu chłodzenia, osuszania, ogrzewania, Auto. 

Umożliwia wybór formatów wyświetlania dla następujących elementów: 
wyświetlania języka, temperatury urządzenia, temperatury w pomieszcze-
niu, wyświetlania lub braku wyświetlania ikon trybu chłodzenia/ogrzewania 
(w trybie Auto), podświetlenia timera i nazw grup. 
Przyciski F1 i F2 można ustawić jako przyciski uruchomienia następujących 
wspólnych operacji: sterowania ustawieniem nocnym, ustawienia harmonogramu, 
wyboru trybu pracy, korekcji temperatury, zablokowania zdalnego sterownika. 

Jeśli zostanie wskazana ikona grupy, działanie przycisku różni się w zależności 
od ustawienia ikony grupy. Ustawienie domyślne to ustawienie ikony grupy 2. 
Ustawienie ikony grupy 1:  Służy do wł./wył. urządzeń w tej grupie, której ikona 

zostanie wskazana. 
Ustawienie ikony grupy 2:  Wyświetla znaczniki, jeśli ikona grupy zostanie 

wskazana. Wskaż ikony tych grup, które mają 
pracować. Następnie wskaż przycisk „OPERATE” 
(działanie), aby przejść do okna grupy. Można 
wybrać wiele grup. Wykorzystaj ten tryb podczas 
wspólnej pracy wielu grup. 

Ustawienie ikony grupy 3:  Umożliwia bezpośrednie przejście do okna tej 
grupy, której ikona zostanie wskazana. 

Umożliwia ustawienie poziomu głośności i jasności ekranu. 

W przypadku wystąpienia błędu w sterowniku AT-50B lub urządzeniach i sterowni-
kach, które nimi sterują, zacznie pulsować wskaźnik LED na przycisku Collective 
ON/OFF. W przypadku wystąpienia błędu w jednostkach wewnętrznych lub jednost-
kach LOSSNAY, pojawi się symbol w odpowiednich ikonach grup w oknie głównym 
(HOME). Kod błędu można sprawdzić i zresetować w oknie wykazu stanu. 

W oknie głównym (HOME) wyświetli się ikona filtra, jeśli filtr wymaga czysz-
czenia. Ikonę można usunąć z okna wykazu stanu. 
Służy do dezaktywacji panelu dotykowego, aby uniemożliwić użytkownikowi 
czyszczenie panelu.
Umożliwia przeprowadzenie kalibracji panelu dotykowego, jeśli panel nie 
odpowiada prawidłowo na dotyk. 

Odbiera sygnały wejściowe z urządzeń zewnętrznych oraz uruchamia/zatrzy-
muje wszystkie grupy urządzeń lub blokuje/odblokowuje operacje za pomocą 
lokalnych zdalnych sterowników. Wymagane jest podłączenie przewodów. 
Wysyła sygnały stanu pracy urządzenia (wł./wył.) lub sygnały błędu do 
urządzeń zewnętrznych wspólnie, wykorzystując sygnały kontaktowe. 
Wymagane jest podłączenie przewodów. 

Strona

Ustawienia 
ograniczeń 

Ustawienia 
podstawowe 

Czynności 
serwisowe 

Różne 

Ograniczenie zakresu 
ustawianych temperatur

Zablokowanie obsługi 
za pomocą zdalnego 
sterownika 

Ograniczenie wy-
boru trybu pracy 

Format wyświetlania 

Ustawienie przyci-
sków funkcyjnych 

Ustawienie ikony grupy 
w oknie głównym 
(HOME) 

Regulacja głośności 

Błąd 

Wskaźnik konieczności przepro-
wadzenia czynności serwisowych

Tryb czyszczenia 
panelu dotykowego 
Tryb kalibracji panelu 
dotykowego 

Wejście zewnętrzne 

Wyjście zewnętrzne 

Lista funkcji 
Poniższa tabela przedstawia funkcje dostępne w sterowniku AT-50B. 
Zapoznaj się z poniższymi opisami. 
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 1 Wyświetlacz/panel dotykowy 
Sterownik AT-50B wyposażony jest w 5-calowy kolorowy dotykowy panel LCD. Panel dotykowy 
wyświetla stan pracy urządzeń. Ustawienia funkcji, np. ustawienia harmonogramu tygodniowego, 
dostępne są poprzez panel dotykowy. 

Dotknięcie panelu spowoduje włączenie podświetlenia. Podświetlenie zostanie wyłączone po okre-
ślonym czasie. Podświetlenie pozostanie włączone tak długo, dopóki występuje błąd. 

2 Przycisk Collective ON/OFF  *1 
Przycisk Collective ON/OFF umożliwia korzystanie z funkcji wspólnego wł./wył., dzięki której użyt-
kownik może wł. lub wył. klimatyzatory, jednostki LOSSNAY, sterowniki DIDO i jednostki powietrz-
no-wodne (PWFY) we wszystkich grupach wspólnie. 

Wskaźnik odpowiada stanowi pracy podłączonych urządzeń. 
Nie świeci się: informuje, że wszystkie urządzenia zostały zatrzymane. 
Świeci się: informuje, że jedna lub więcej jednostek pracuje. 
Pulsuje: informuje o wystąpieniu błędu. 

3 Przycisk Funkcja 1  (F1), 4 Przycisk Funkcja 2  (F2) *1 *2 
Żądane funkcje z poniższej listy można przyporządkować do przycisków F1 i F2. (Sterowanie 
ustawieniem nocnym, ustawienia harmonogramu, wybór trybu pracy, korekcja temperatury, 
zablokowanie zdalnego sterownika) 
Funkcje przyporządkowane do tych przycisków można wybierać w ustawieniach przycisków funk-
cyjnych na panelu sterowania. 

Wskaźniki na przyciskach informują czy funkcja jest aktywna/nieaktywna. 

Nie świeci się: Przyporządkowana funkcja jest nieaktywna. 

Świeci się: Przyporządkowana funkcja jest aktywna. 

Wskaźniki na przyciskach F1 i F2 zaświecą się, jeśli funkcje przyporządkowane do przycisków F1 
i F2 zostaną uaktywnione/zablokowane na panelu wspólnego działania. 

5 Wskaźnik zasilania  
Po włączeniu zasilania sterownika AT-50B zaświeci się wskaźnik zasilania. 

Nie świeci się: Zasilanie wyłączone. 
Świeci się: Zasilanie włączone. 

*1 Jeśli przycisk zostanie naciśnięty w przypadku zablokowania operacji, wskaźnik LED wyemituje dwa impulsy. 
*2 Przyciski 2, 3 i 4 dostępne są tylko w oknie głównym (HOME). 

Panel dotykowy/przyciski Opis produktu 

3 

4 

5 

1 
2 

Przyciski 2, 3 i 4 wyposażone są we wskaźniki, 
znajdujące się w górnej części. 

Nazwy i funkcje elementów sterownika

Opisywany w niniejszej instrukcji sterownik AT-50B to wyposażony w kolorowy dotykowy panel LCD scentralizo-
wany sterownik, który do sterowania klimatyzatorami, jednostkami LOSSNAY, jednostkami powietrzno-wodnymi 
(PWFY)* i urządzeniami ogólnymi wykorzystuje sterownik DIDO (PAC-YG66DCA) firmy Mitsubishi Electric. 
Sterownik AT-50B może sterować maks. 50 urządzeniami/50 grupami. (*1) 
Sterownik AT-50B steruje i monitoruje klimatyzatory w poszczególnych grupach. Sterownik AT-50B może rów-
nież sterować szczegółowymi harmonogramami oraz blokować operacje za pomocą lokalnych zdalnych ste-
rowników w poszczególnych pomieszczeniach (grupach), co może przyczynić się do zaoszczędzenia energii. 
Podstawowe operacje dostępne są na panelu dotykowym sterownika AT-50B. Operacje wł./wył., F1 i F2, które 
wspólnie sterują klimatyzatorami, dostępne są za pomocą przycisków znajdujących się obok panelu dotykowego. 

Wyświetlacz sterownika AT-50B składa się 3 typów okien, odpowiednio do obsługiwanych funkcji. 
Okno główne (HOME)  :  Okno monitoringu służy do monitorowania stanu pracy urządzeń (opisane 

w niniejszej instrukcji obsługi) 
Okno menu głównego :  Okno ustawień funkcji, np. ustawień harmonogramu (opisane w niniejszej 

instrukcji obsługi) 
Okno czynności serwisowych :  Okno ustawień początkowych do konfiguracji podstawowych systemów, np. 

ustawień grup (opisane w instrukcji instalacji) 

* 1 Grupa:  minimalnie 1 urządzenie sterowane za pomocą grupy sterownika AT-50B 
A składającej się z urządzeń (maksymalnie 16 urządzeń). 

* „Grzałka na przepływie” i „system wodny HEX” zostały określone jako „jednostka powietrzno-wodna (PWFY)”. 
* Zaawansowanym sterownikiem HVAC (AHC) nie można sterować za pomocą sterownika AT-50B. 
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1. Sposób przełączenia się do okna głównego (HOME) 
Wskaż zakładki, aby zmienić format wyświetlania. 

 : Wyświetlanie okna SIECI. 

 : Wyświetlanie okna SIECI (w pomniejszeniu). 

 : Wyświetlanie okna SIECI (w pomniejszeniu). 

 : Wyświetlanie okna LISTY. 

 : Wyświetlanie okna GRUPY. 

2. Sposób przejścia do okna menu głównego 

 : Wyświetlanie okna menu głównego 

3. Sposób przejścia do okna czynności serwisowych 
 Więcej informacji można znaleźć 
w instrukcji instalacji. 

Okno sieci (GRID) 
Okno w pomniejszeniu 

Do okna SIECI 
(w powiększeniu) 

Okno w powiększeniu 

Do okna SIECI 
(w pomniejszeniu) 

Okno główne (HOME)

Do okna GRUPY

Do okna SIECI

Do okna LISTY

Do okna SIECI

Wyjście z okna menu głównego

Do okna głównego (HOME)

Okno grupy (GROUP) 

Do okna 
LISTY

Okno LISTY 

Do okna 
GRUPY 

[Okno menu głównego]

Konfiguracja okien [okno główne (HOME)]
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Okno główne (HOME)







KlimatyzatoryTryb Auto 
(funkcja ustawienia 
podwójnego punktu)

Jednostka LOSSNAY 



Ustawienie ikony 
grupy 1
Ustawienie ikony 
grupy 2
Ustawienie ikony 
grupy 3

 Przycisk GRUPY 

7  Przycisk „Access the Collective Operation 
panel” (dostęp do panelu operacji wspólnej) 

9 Przycisk Select All (wybierz wszystko)

 Przycisk przejścia do wybranej grupy 

 Przycisk wyboru wyświetlanych wskazań

 Przycisk wyboru trybu pracy  
Umożliwia przełączanie trybu pracy klimatyzatorów, jedno-
stek LOSSNAY i jednostek powietrzno-wodnych (PWFY). 

F Przycisk ustawiania temperatury 
Ustaw żądaną temperaturę za pomocą przycisków „+” i 
„–”. Ustawiona temperatura pojawi się powyżej przycisku. 

 Przycisk „Disable scheduled operation” (zablokowanie zaplanowanej operacji) 
Wykorzystaj ten przycisk do tymczasowego zablo-
kowania zaplanowanej operacji na wyświetlaczu. 
Ciągłe świecenie wskaźnika na przycisku oznacza 
uaktywnienie funkcji. 
Jeśli wyświetlana jest ikona  , zaplanowana opera-
cja nie zostanie uruchomiona.

  Przycisk ustawienia powiązanego wentylatora (jednostki LOSSNAY)/
kierunku przepływu powietrza/prędkości wentylatora/prowadnicy 

Umożliwia wyświetlanie rozwijanego okna ustawienia 
powiązanego wentylatora (jednostki LOSSNAY)/kierunku 
przepływu powietrza/prędkości wentylatora/prowadnicy. 
* Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie „Ustawienia wentylato-

rów powiązanych (jednostki LOSSNAY)/kierunku przepływu powietrza/
prędkości wentylatora/prowadnicy” dla rozwijanego okna na stronie 23. 

 Przycisk ON/OFF
Umożliwia przełączanie między stanami wł./wył. 

 Przycisk ustawienia temperatury (tryb Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu)) 
Jeśli powyżej przycisku wyświetlane są ustawione temperatury w 
trybach chłodzenia i ogrzewania, wskazane przycisku spowoduje 
wyświetlenie rozwijanego okna do ustawienia temperatur w trybie Auto 
(funkcja ustawienia podwójnego punktu). Szczegółowe informacje 
można znaleźć w opisie „Ustawienie temperatury” na stronie 21. 

 Przycisk ustawienia prędkości wentylatora 
Służy do przełączania prędkości wentylatora jednostki LOSSNAY między niską i wysoką.

Ustawienie ikony grupy 1

 Aktualna godzina 

 Bieżąca strona/ogólna liczba stron 

8 Przycisk okna SIECI (w pomniejszeniu/powiększeniu)

Ustawienie ikony grupy 2

Ustawienie ikony grupy 3







Przyciski [okna głównego (HOME)]

Okno sieci (w pomniejszeniu) Okno sieci (w powiększeniu) 
Umożliwia wyświetlenie stanu pracy urządzeń we 
wszystkich grupach.
Układ przycisków  zależy od liczby zarejestrowa-
nych grup. 

1 2 3 4  5

Umożliwia wyświetlanie szczegółowych in-
formacji o stanie pracy urządzeń w poszcze-
gólnych grupach. (maksymalnie 10 grup na 5 
stronach)  

7 8 9  8 

Okno LISTY
Umożliwia wyświetlanie szczegółowych informa-
cji o stanie pracy urządzeń w poszczególnych 
grupach z podaniem nazwy grupy. (maksymalnie 
5 grup na 10 stronach) 

  

Uwaga:  Wyświetlanie przycisków 9 i  zależy od ustawienia 
ikony grupy. Szczegółowe informacje można znaleźć 
w opisie „Ustawienie ikony grupy” na stronie 17. Wy-
świetlane powyżej przykładowe okna odnoszą się do 
ustawienia domyślnego: ustawienie ikony grupy 2. 

Okno GRUPY
Umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji 
o stanie pracy urządzeń w poszczególnych gru-
pach. Służy do ustawienia operacji w grupie. 
(w przypadku sterowania klimatyzatorami lub 
jednostkami powietrzno-wodnymi (PWFY)) 

  

1 Przycisk okna SIECI
Wyświetlanie okna SIECI.

2 Przycisk okna LISTY
Wyświetlanie okna LISTY. 

3 Przycisk okna GRUPY
Wyświetlanie okna GRUPY. 

4 Przycisk okna menu głównego
Umożliwia wyświetlanie okna menu głównego.

5 Przycisk zablokowania operacji 
Służy do zablokowania lub odblokowania przycisków na sterowniku 
AT-50B. 
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby zablokować 
lub odblokować przyciski. 
Wyświetli się ikona stanu zablokowania/odblokowania na przyciskach. 

Zablokowane Odblokowane 
Odblokowanie niektórych przycisków może wymagać wprowadzenia hasła. 
Wybierz przyciski, które chcesz zablokować za pomocą przycisków bloko-
wania operacji (zapoznaj się z opisem na stronie 44) w menu głównym. 
Jeśli żaden element nie zostanie wybrany, przycisk zablokowania 
operacji nie wyświetli się w oknie. 

 Przycisk ikony grupy (wskazania stanu pracy) 
Operacje różnią się w zależności od ustawienia ikony grupy.

Służy do wł./wył. urządzeń w tej grupie, której ikona 
zostanie wskazana. 

Umożliwia przełączanie ikon grup między wybranymi 
(zaznaczonymi) i niewybranymi (niezaznaczonymi). 
(Domyślne) Wyświetla znaczniki, jeśli ikona grupy 
zostanie wskazana. 

Umożliwia bezpośrednie przejście do okna tej 
grupy, której ikona zostanie wskazana. 

Naciśnij ten przycisk, aby przywołać panel operacji wspólnej. 
(Szczegółowe informacje na temat panelu operacji wspólnej 
można znaleźć w opisie „Ustawienie temperatury” na stronie 
20.) 

 : wyświetlanie okna w pomniejszeniu. 
 : wyświetlanie okna w powiększeniu. 

Umożliwia wspólny wybór/anulowanie wspólnego 
wyboru grup. Służy do dodania znaczników do wszyst-
kich wybranych ikon. 

Umożliwia przejście do okna wybranej grupy. Umożliwia 
przejście do okna wyboru wielu grup, jeśli wiele grup 
zostanie wybranych. Szczegółowe informacje można 
znaleźć w sekcji „Okno wyboru wielu grup” na stronie 25. 

 Przyciski przewijania stron
Służą do przewijania stron. 

Umożliwia wyświetlanie/ukrycie poniższych informacji. 
• Wskazania ustawionej temperatury 
• Wskazania, czy zaplanowana operacja jest aktywna. 

Umożliwia przełączenie do okna wyświetlanej grupy. 

Wyświetla aktualną godzinę. 

Wyświetla bieżącą stronę/ogólną liczbę stron. 

Uwaga : Dostępność wyświetlanych przycisków i ich funkcji zależy od sterowanych urządzeń i ustawień sterownika AT-50B. 
: Wyświetlanie ikony  na przycisku wskazuje, że operacja jest zablokowana.
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•
 

•Znacznik 
• Zablokowana opera-
cja WŁ./WYŁ. 

Nr grupy 

•Tryb pracy 
• Wskaźnik konieczności 
wymiany filtra 

Wskaźnik konieczności 
wymiany filtra: 

Ikona jednostki LOSSNAY 

•Znacznik 
• Zablokowana opera-
cja WŁ./WYŁ. 

Symbol jednostki powietrzno-wodnej (PWFY) 
Nr grupy 

•Tryb pracy 
•Wskaźnik poziomu 
wody: 

(3) Okno LISTY 

[Klimatyzacja] 
Nr grupy 

•Znacznik 

[Jednostka powietrzno-wodna (PWFY)] 
Symbol jednostki powietrzno-wodnej (PWFY) 

Nr grupy

Przycisk wyboru wskazania 

[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 
Harmonogram (aktywny/zablokowany)

•Tryb pracy 
• Wskaźnik konieczności 
wymiany filtra 

Tempe-
ratura w 
pomiesz-
czeniu 

Ustawiona 
temperatura* 

* Jeśli funkcja zrównoważenia temperatury jest aktywna, 
wskazanie temperatury wyświetli się w zielonym obrysie. 

•Znacznik 

[Grupa jednostki LOSSNAY] 

•Znacznik 

[Grupa urządzeń ogólnych] 

•Znacznik 

Tryb Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu) 
Ustawiona temperatura w trybie chłodzenia 

Ustawiona temperatura 
w trybie ogrzewania 

[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 
Harmonogram (aktywny/zablokowany)

•Tryb pracy 
•Wskaźnik poziomu wody:

Temperatura 
wody 

Ustawiona 
temperatura* 

[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 
Harmonogram (aktywny/zablokowany)

•Ikona jednostki LOSSNAY 
•Wskaźnik konieczności wymiany filtra 

[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 
 Harmonogram (aktywny/zablokowany)

•Ikona urządzeń ogólnych 

【Błąd (kolor tła: żółty)】 

【Grupa klimatyzatora/jednostki 
LOSSNAY/urządzeń ogólnych】 

Temperatura wody: 

[WYŁ. (kolor tła: czarny)] 
Harmonogram (aktywny/zablokowany) 

Temperatura 
w pomiesz-
czeniu 

Powiązany 
wentylator** 
WŁ.: 
niebieski 
WYŁ.: czarny 

** Symbol jednostki LOSSNAY nie 
jest wyświetlany podczas pracy. 

[WYŁ. (kolor tła: czarny)] 
Harmonogram (aktywny/zablokowany)

Temperatu-
ra wody 

• Ikona jednostki 
powietrzno-wodnej 
(PWFY)WYŁ.: niebie-
ska, WYŁ.: czarna  

[WYŁ. (kolor tła: czarny)] 
Harmonogram (aktywny/zablokowany) 

•Ikona jednostki LOSSNAY 

[WYŁ. (kolor tła: czarny)] 
Harmonogram (aktywny/zablokowany) 

•Ikona urządzeń ogólnych 

Wskazanie błędu

Przycisk wyboru wskazania 

[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 
[WYŁ. (kolor tła: czarny)] 
Praca powiązanego wentylatora (jednostki LOSSNAY)** 

•Tryb pracy 
• Wskaźnik konieczno-
ści wymiany filtra 

Temperatura w 
pomieszczeniu 

[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 
[WYŁ. (kolor tła: czarny)] 

• Ikona jednostki powietrzno-wodnej 
(PWFY) WYŁ.: niebieska, WYŁ.: czarna

•Tryb pracy 
•Wskaźnik poziomu wody:

[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 
[WYŁ. (kolor tła: czarny)] 

•Ikona jednostki LOSSNAY 
•Wskaźnik konieczności wymiany filtra 

[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 
[WYŁ. (kolor tła: czarny)] 

Powiązany wentylator (jednostka LOSSNAY): 

Temperatu-
ra wody 

•Ikona urządzeń ogólnych 

Okna ikon [okno główne (HOME)]  
(1) Okno SIECI (w pomniejszeniu) 

(2) Okno SIECI (w powiększeniu) 

[Błąd (kolor tła: żółty)] 
[grupa klimatyzatora/jednostki 
LOSSNAY/urządzeń ogólnych] 

Błąd: 
W przypadku wystąpienie błędu wyświetli się . 

Błąd uruchomienia (komunikacji):
W przypadku wystąpienie błędu uruchomienia (ko-
munikacji) wyświetli się  oraz wskazanie błędu. 

Wskaźnik konieczności wymiany filtra: 
Jeśli filtr wymaga czynności konserwacyjnych, 
wyświetli się . 

Podczas operacji zaplanowanej: 
Wyświetli się .

Wskazanie 
błędu 

[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 
Nr grupy 

•Wskaźnik poziomu wody**: 
•Wskaźnik konieczności wymiany filtra* 
•Znacznik 

* Dotyczy klimatyzatorów 
** Dotyczy jednostek powietrzno-wodnych 
(PWFY): 

[WYŁ. (kolor tła: czarny)] [Błąd (kolor tła: żółty)] 

[Klimatyzacja]
[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 

Wskazanie błędu 
Błąd komunikacji podczas 
uruchomienia 

[WYŁ. (kolor tła: czarny)] 

Harmonogram (aktywny/zablokowany) 

Temperatura w pomieszczeniu 

Praca powiązanego wentylatora 
(jednostki LOSSNAY) 

[Jednostka powietrzno-wodna (PWFY)]
[WŁ. (kolor tła: niebieski)] [WYŁ. (kolor tła: czarny)] 

Harmonogram (aktywny/
zablokowany) 

Temperatura wody 

Ikona jednostki powietrz-
no-wodnej (PWFY) 

[Grupa jednostki LOSSNAY]
[WŁ. (kolor tła: niebieski)] [WYŁ. (kolor tła: czarny)]

Harmonogram (aktywny/
zablokowany) 

[Grupa urządzeń ogólnych]
[WŁ. (kolor tła: niebieski)] 

Ikona urządzeń ogólnych

[WYŁ. (kolor tła: czarny)] 
Harmonogram (aktywny/
zablokowany) 

Jeśli przycisk „Disable scheduled operation” (zablokowanie ope-
racji zaplanowanej) jest aktywny lub zablokowana jest możliwość 
przeprowadzenia operacji sterowanej zegarem: Wyświetli się .
Temperatura w pomieszczeniu: 

Wyświetla się bieżąca temperatura w pomieszczeniu. Wskaza-
nie temperatury zacznie pulsować, jeśli temperatura w pomiesz-
czeniu wynosi lub przekracza 40°C (w niektórych modelach 
39°C), albo wynosi 0°C lub poniżej (w niektórych modelach 8°C). 
*  Wskazania temperatury wyświetlane są ze skokiem o 1°C w oknie 

SIECI (w powiększeniu) i w oknie LISTY, jeśli nawet wyświetlanie 
wskazania temperatury zostanie ustawiona ze skokiem o 0,5°C. 

Wyświetlany zakres 0-93°C. Jeśli temperatura wykra-
cza poza zakres 0°C lub 93°C, wskazanie temperatury 
zacznie pulsować. Jeśli w grupie zostanie zarejestro-
wanych wiele jednostek powietrzno-wodnych (PWFY), 
wyświetli się wskazanie bieżącej temperatury wody w 
głównej jednostce powietrzno-wodnej (PWFY).

Wyświetli się  , jeśli w grupie istnieją wentylatory po-
wiązane z klimatyzatorami (jednostkami wewnętrznymi). 
Kolor ikony oznacza stan pracy (niebieski: WŁ., czarny: 
WYŁ.). 

Ikona urządzeń ogólnych: 
Wyświetla rodzaj urządzeń ogólnych. 

Nr grupy Nazwa pomieszczenia (grupy) 

Nazwa pomieszczenia (grupy) Nr grupy

Nazwa pomieszczenia (grupy) 

Nazwa pomieszczenia (grupy)
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Przy zatrzymanej pracy urządzenia

Przy zatrzymanej pracy urządzenia

Korekcja temperatury

Podczas pracy urządzenia

Tryb Auto (funkcja ustawie-
nia podwójnego punktu) 

Podczas pracy urządzenia

Przy zatrzymanej pracy 
urządzenia

Podczas pracy urządzenia

Nr grupy 

Ikona urządzenia
Tryb pracy

Błąd 
Błąd uruchomienia (komunikacji) 
Wskaźnik konieczności wymiany filtra*
Wskaźnik poziomu wody**

Oszczędność energii
Operacja zaplanowana/ 

funkcja nieaktywna 

Nieaktywna funkcja operacji 
zaplanowanej: WŁ. 
Nieaktywna funkcja operacji 
zaplanowanej: WYŁ.  

Prędkość wentylatora* Prowadnica*
Kierunek przepływu powietrza* 

Powiązany wentylator (jednostka LOSSNAY)* 

Okna ikon [okno główne (HOME)] 
Okno GRUPY 
[Grupa klimatyzatorów • Grupa jednostki powietrzno-wodnej (PWFY)] 

Nazwa grupy 

Błąd: W przypadku wystąpienie błędu wyświetli się  . 
Błąd uruchomienia (komunikacji): 

W przypadku wystąpienie błędu uruchomienia (komuni-
kacji) wyświetli się  oraz wskazanie błędu. 

Wskaźnik konieczności wymiany filtra: Jeśli filtr wyma-
ga czynności konserwacyjnych, wyświetli się . 
Podczas operacji zaplanowanej: Wyświetli się .
Oszczędność energii:  symbol wyświetli się w oknie 
podczas przeprowadzania kontroli oszczędności energii 
(w zależności od modelu jednostki wewnętrznej)

Powiązany wentylator* 
 (jednostka LOSSNAY) 

Uwaga: Wyświetlona ikona  na przycisku oznacza, że operacja jest zablokowana. 

Temperatura w pomieszczeniu 
Temperatura wody** 
Ustawiona temperatura 

Jeśli funkcja korekcji temperatury* 
jest aktywna  

Ustawiona temperatura w trybie chłodzenia 
Ustawiona temperatura w trybie 
ogrzewania  

*:  Wskazanie wyświetlane tylko w grupach 
klimatyzatorów, jeśli wybrane urządzenia 
obsługują funkcję 

**:  Wskazanie wyświetlane tylko w grupach 
jednostek powietrzno-wodnychj (PWFY)

Jeśli przycisk „Disable scheduled operation” (zablokowanie ope-
racji zaplanowanej) jest aktywny lub zablokowana jest możliwość 
przeprowadzenia operacji sterowanej zegarem: Wyświetli się .
Temperatura w pomieszczeniu: 

Wyświetla się bieżąca temperatura w pomieszczeniu. 
Wskazanie temperatury zacznie pulsować, jeśli tempe-
ratura w pomieszczeniu wynosi lub przekracza 40°C (w 
niektórych modelach 39°C), albo wynosi 0°C lub poniżej 
(w niektórych modelach 8°C). Jeśli w grupie zostanie 
zarejestrowanych wiele klimatyzatorów (jednostek we-
wnętrznych), wyświetli się wskazanie bieżącej temperatu-
ry w pomieszczeniu w głównej jednostce wewnętrznej.

[Grupa jednostki LOSSNAY] 

[Grupa urządzeń ogólnych] 

Wskazanie prędko-
ści wentylatora 

Ikona urządzeń ogólnych 

Temperatura wody: 
Wyświetlany zakres 0-93°C. Jeśli temperatura 
wykracza poza zakres 0°C lub 93°C, wska-
zanie temperatury zacznie pulsować. Jeśli w 
grupie zostanie zarejestrowanych wiele jedno-
stek powietrzno-wodnych (PWFY), wyświetli 
się wskazanie bieżącej temperatury wody w 
głównej jednostce powietrzno-wodnej (PWFY). 

Jeśli funkcja korekcji temperatury jest aktywna: 
Jeśli funkcja korekcji temperatury jest aktywna, 
wskazanie temperatury wyświetli się w zielonym 
obrysie. 

Powiązany wentylator (jednostka LOSSNAY): 
Wyświetla się stan pracy wentylatora powiąza-
nego z klimatyzatorami (jednostkami wewnętrz-
nymi). 

Ikona urządzeń ogólnych: 
Wyświetla rodzaj urządzeń ogólnych.
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W przypadku skonfigurowania przycisku ikony grupy w ustawieniu ikony grupy 1 

Podstawy obsługi 
Wybór okna 
Podczas uruchomienia początkowego wyświetli się okno SIECI (w pomniejszeniu). 
Wybierz żądane okno. 

Okno SIECI (w pomniejszeniu)

3 

Jeśli system składa się z 25 lub więcej grup, okno SIECI (w pomniejszeniu) wygląda jak pokazano powyżej. 

Okno SIECI (w pomniejszeniu) Okno LISTY

3 3 

Wybór grupy 
• Ustawienie ikony grupy 1, 2, 3 

Jeśli zostanie wskazana ikona grupy 1, działania różnią w zależności od ustawienia ikony grupy. 
Dostępne są 3 ustawienia ikony grupy, jak przedstawiono poniżej. Ustawienie domyślne to ustawienie 
ikony grupy 2. Szczegółowe informacje na temat ustawienia ikony grupy można znaleźć na stronie 43. 

• Ustawienie ikony grupy 2:  wyświetli się w obszarze oznaczonym 2.
Umożliwia użytkownikowi wybór grup, które będą obsługiwane. 
Umożliwia przejście do okna grupy. 

Wskaż ikonę grupy 1, aby wybrać grupę, która będzie obsługiwana. Grupy można wybie-
rać w oknie SIECI lub LISTY. 
Wskaż ikonę grupy 1, aby przełączać się między wyświetlaniem znaczników (wybranych) 
i ukrywaniem znaczników (niewybranych). Wskaż 3, aby wybrać wszystkie grupy.
Wskaż ikony grup, które będą obsługiwane. Następnie wskaż przycisk  2 , aby 
przejść do okna grupy. 
Liczba wybranych grup = 1: Wybrane grupy wyświetlają się w oknie grupy. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie „Okno grupy” na stronie 18. 
Liczba wybranych grup > 1: Wyświetli się okno wyboru wielu grup. 

(Wybrane grupy mogą być obsługiwane wspólnie.) 
Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie „Okno wyboru wielu grup” na stronie 25.

• Ustawienie ikony grupy 1:  wyświetli się w obszarze oznaczonym 2.
Umożliwia zatrzymanie lub uruchomienie klimatyzatorów za pomocą ikony grupy 1. 

* Zablokowana operacja WŁ./WYŁ. 
Jeśli sterownik AT-50B ograniczy własną operację WŁ./WYŁ., wyświetli się powyższa ikona. Opera-
cja WŁ./WYŁ. zostanie zablokowana. 

* Podczas odbierania sygnału wejścia zewnętrznego 
Funkcja WŁ./WYŁ. nie będzie aktywna, jeśli wyświetlą się następujące wskazania. 

■Wyświetlanie wejścia sygnału zatrzymania awaryjnego* ■Wyświetlanie wejścia sygnału poziomu WŁ./WYŁ.

•  Ustawienie ikony grupy 3: Nic się nie wyświetli w obszarze oznaczonym 2. 
Przejdź do okna grupy wskazując ikonę grupy 1.

Przycisk nie daje 
się obsługiwać. 
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Okno działania (okno grupy)
Obsługa grupy klimatyzatorów • Grupa jednostki powietrzno-wodnej (PWFY) 

1 

2 

5 3 

4 

Wskazanie 
ogrzewania w 
trybie Auto

Wskazanie 
chłodzenia 
w trybie Auto

Ustawiona temp. 
(tryb chłodzenia) 

Ustawiona temp. 
(tryb ogrzewania) 

Schemat działania w trybie Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu) 

Tryb 
ogrzewania

Tryb 
chłodzenia

Tryb 
ogrzewania

Temperatura w 
pomieszczeniu 

Tryb 
chłodzenia

Podstawy obsługi 

Podstawy obsługi (okno GRUPY) 
Grupa klimatyzatorów Grupa jednostki powietrzno-wodnej (PWFY) 

Operacja WŁ./WYŁ. 
Wskazanie przycisku 3 umożliwia uruchomienie/zatrzymanie jednostek wewnętrznych w 
wyświetlanej grupie. 
Jeśli wentylatory (jednostki LOSSNAY) zostaną podłączone, będą pracowały wspólnie z jed-
nostkami wewnętrznymi.     WŁ.: 

[zielony]
  WYŁ.: 

[czarny]Tryb pracy (możliwość wykorzystania wyłącznie podczas pracy urządzenia) 
Wskaż przycisk 2, aby uzyskać dostęp do trybów pracy w następującej kolejności: „chłodze-
nie, osuszanie, nawiew, tryb Auto*1 i ogrzewanie*”, albo „ogrzewanie, ogrzewanie w trybie 
ECO, tryb ciepłej wody, zabezpieczenie przed zamarznięciem i chłodzenie**”. Wybrany tryb 
pracy wyświetli się w obszarze oznaczonym 1. 
(*: W przypadku grupy klimatyzatorów, **: W przypadku grupy jednostek powietrzno-wodnych (PWFY)) 
*1 W zależności od modelu jednostki wewnętrznej można zaprogramować 1 lub 2 temperatury 

(funkcja ustawienia pojedynczego lub podwójnego punktu) w trybie Auto. 

Grupa jednostki powietrzno-wodnej (PWFY) 

*  Szczegółowe informacje na temat ustawień chłodzenia/ogrze-
wania w trybie Auto można znaleźć w opisie na stronie 53. 

*  Jeśli chcesz, aby jednostka wewnętrzna pracowała w try-
bie ogrzewania (chłodzenia) w przypadku pracy jednostki 
wewnętrznej w innym trybie, nie możesz zmienić trybu 
pracy, dopóki wszystkie jednostki wewnętrzne pracują 
w tym samym trybie lub zostały zatrzymane. W takim 
przypadku zacznie pulsować tryb pracy 1. 

*  Dostępne tryby pracy zależą od modelu urządzenia. 
Niedostępne tryby pracy nie zostaną wyświetlone. 

*  Nie można wybrać trybu pracy zablokowanego przez 
opisywany sterownik lub inne sterowniki.

Tryb Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu): 
Jeśli tryb pracy został ustawiony na Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu), można 
ustawić obie zaprogramowane temperatury (jedną dla trybu chłodzenia, drugą dla try-
bu ogrzewania). W zależności od temperatury w pomieszczeniu jednostka wewnętrzna 
zostanie automatycznie uruchomiona w trybie chłodzenia lub ogrzewania, a temperatura 
w pomieszczeniu będzie utrzymywana w zaprogramowanym zakresie. 

Ustawione temperatury, określone dla trybów chłodzenia/osuszania i ogrzewania, zostaną 
wykorzystanie do automatycznego sterowania temperaturą w pomieszczeniu, aby pozosta-
wała w zakresie ustawionej temperatury.
Ten tryb pracy jest szczególnie wydajny w sezonach przejściowych, gdy występują naj-
większe wahania między dobową temperaturą maksymalną i minimalną, a tryby chłodzenia 
i ogrzewania wykorzystywane są w ciągu tego samego dnia.

Grupa klimatyzatorów 

Temperatura w po-
mieszczeniu zmienia 
się zgodnie ze zmianą 
temperatury na ze-
wnątrz.
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W przypadku wyboru funkcji ustawienia nocnego 

Wybierz żądany element i wskaż przycisk OK. 
▪ Operacja zaplanowana:  Operacja zaplanowana jest aktywna. 

Urządzenia będą pracowały zgodnie z 
ustawieniami sterowania ustawieniem 
nocnym. (strona 37) 

▪ Operacja niezaplanowana:  Operacja zaplanowana nie jest aktyw-
na. Urządzenia będą pracowały zgod-
nie z ustawieniami operacji wspólnej 
(ustawienie nocne). (strona 41) 

▪ WYŁ.  : Funkcja ustawienia nocnego nie zostanie przeprowadzona. 

*  W zależności od sposobu przeprowadzenia powyższych usta-
wień funkcja ustawienia nocnego nie zostanie przeprowadzo-
na podczas pracy urządzenia.

W przypadku wyboru trybu pracy 

▪ Wskaż przycisk OK w rozwijanym oknie. 

▪  Wybierz tryb pracy w oknie, które zostanie 
wyświetlone. 

▪ Naciśnij przycisk OK.

▪  Przed wykorzystaniem przycisków operacji wspólnej należy wybrać grupy, aby przeprowadzić ustawienia 
wspólne, i ustawić parametry wybierając: Menu główne>Ustawienie operacji>Ustawienie operacji wspólnej. 

▪ Jeśli na ikonie danej funkcji wyświetli się  , funkcja jest niedostępna.

*  Pulsowanie wskaźnika na przycisku oznacza, że funkcji odpowiadającej przyciskowi nie można 
przeprowadzić wspólnie. Sprawdź „ustawienia operacji wspólnej”.

Panel operacji wspólnej 
Panel został wyposażony w funkcje, które można 
przeprowadzać wspólnie. (ustawienie nocne, usta-
wienia harmonogramu, wybór trybu pracy, korekcja 
temperatury, zablokowania zdalnego sterownika) 

Wskazanie ikony  po lewej stronie u dołu ikony 
w oknie SIECI lub LISTY spowoduje przywołanie 
panelu operacji wspólnej. 
Poszczególne przyciski zostały wyposażone 
we wskaźniki i nazwy funkcji.

Wskaźniki na przyciskach informują, która 
funkcja została przyporządkowana do danego 
przycisku. 

Wskaźnik 
Funkcja 

Przycisk operacji 
wspólnej 

Przeprowadzenie operacji wspólnej 
1 W oknie SIECI lub LISTY wskaż przycisk, który przywołuje panel operacji wspólnej. 
2 Wybierz przycisk operacji wspólnej na panelu operacji wspólnej. 
3  Naciśnij przycisk OK na panelu operacji wspólnej.  

(Jeśli zostanie wybrane ustawienie nocne lub tryb pracy, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie ustawienia 
zostaną zakończone.) 

4 Jeśli zostanie wybrane ustawienie nocne lub tryb pracy, wykonaj poniższe czynności. 

Podstawy obsługi 
Sprawdzenie stanu funkcji pracy wspólnej 
1 W oknie SIECI lub LISTY wskaż przycisk, który przywołuje panel operacji wspólnej. 
2 Sprawdź kolor wskaźnika na przycisku pracy wspólnej. 

(żółty) Funkcja jest aktywna. 
(szary) Funkcja jest nieaktywna. 

Sprawdzenie ustawień przycisku funkcyjnego 
1 W oknie SIECI lub LISTY wskaż przycisk, który przywołuje panel operacji wspólnej. 
2 Sprawdź informacje wyświetlane na wskaźnikach znajdujących się na przyciskach operacji wspólnej. 

: Funkcja została przyporządkowana do przycisku F1. 
: Funkcja została przyporządkowana do przycisku F2. 
: Funkcja nie została przyporządkowana do przycisku F11 ani F2. 

Ustawienie temperatury  (możliwość wykorzystania wyłącznie podczas pracy urządzenia) 

Przyciskami  ustaw temperaturę. 

Podczas pracy w trybie Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu) 
•  Jeśli chcesz zmienić ustawione temperatury chłodzenia i ogrze-

wania w trybie Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu), 
wskaż przycisk ustawienia temperatury, aby wyświetlić okno 
ustawiania temperatury chłodzenia i ogrzewania.

Wskaż przycisk (1), aby ustawić temperatury chłodzenia 
i ogrzewania. 
Następnie wskaż przycisk [OK] (2).
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B : Prędkość wentylatora  (możliwość wykorzystania wyłącznie podczas pracy urządzenia)

*  Ustawienia [B] nie wyświetlą się, jeśli dany model nie obsługuje tej funkcji. 
*  Dostępne prędkości wentylatora zależą od modelu urządzenia. Cicha praca Niska Średnia Wysoka Auto

C : Kierunek nadmuchu (możliwość wykorzystania wyłącznie podczas pracy urządzenia) 

*  Ustawienia [C] nie wyświetlą się, jeśli dany model nie obsługuje tej funkcji. 

*  Dostępne ustawienia kierunku przepływu powietrza zależą od 
modelu urządzenia. Ustawienie 1 Ustawienie 2 Ustawienie 3 Ustawienie 4 Ustawienie 5 Oscylacje  Auto

D : Kierownica (możliwość wykorzystania wyłącznie podczas pracy urządzenia)  
*  Ustawienia [D] nie wyświetlą się, jeśli dany model nie obsługuje tej funkcji. WŁ.  WYŁ.

[Grzałka na przepływie] 
Tryb ogrzewania : 30°C - 50°C 
Ogrzewanie w trybie ECO** : 30°C - 45°C
Tryb ciepłej wody : 30°C - 70°C
Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem : 10°C - 45°C
Tryb chłodzenia : Nieprawidłowe ustawienie

[System wodny HEX] 
Tryb ogrzewania  : 30°C - 45°C 
Ogrzewanie w trybie ECO** : 30°C - 45°C 
Tryb ciepłej wody : Nieprawidłowe ustawienie 
Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem : 10°C - 45°C
Tryb chłodzenia  : 10°C - 30°C

Tryb pracy
Chłodzenie/osuszanie 
Tryb ogrzewania 
Tryb Auto (funkcja ustawienia pojedynczego punktu)
Tryb Auto (funkcja ustawie-
nia podwójnego punktu)
Nawiew 

19°C–35°C *1

4,5°C–28°C *1

19°C–28°C *1*2

Tryb chłodzenia: Taki sam jak zakres ustawionej temperatury w trybie chłodzenia
Tryb ogrzewania: Taki sam jak zakres ustawionej temperatury w trybie ogrzewania *2*3*4 
Nie ustawialny

Zakres ustawionej temperatury

*1 Możliwe do ustawienia zakresy temperatury zależą od modelu jednostki. 
*2  Wyświetli się ustawiona temperatura w trybie Auto (funkcja ustawienia pojedynczego lub podwójnego punktu) 

w zależności od modelu jednostki wewnętrznej. 

Zatrzymanie Niska Wysoka

Zakres ustawionej temperatury 
Grupa klimatyzatorów 

(* Jeśli zostanie wybrany tryb nawiewu, nie można ustawić temperatury.) 

*3  Do ustawienia temperatury w trybie chłodzenia/osuszania oraz ustawienia temperatury chłodzenia w trybie Auto 
(funkcja ustawienia podwójnego punktu) stosuje się takie same wartości. Podobnie takie same wartości stosuje 
się do ustawienia temperatury w trybie ogrzewania oraz ustawienia temperatury ogrzewania w trybie Auto (funk-
cja ustawienia podwójnego punktu). 

*4  Temperatury w trybach chłodzenia i ogrzewania można ustawić pod następującymi warunkami.  
• Ustawiona temperatura w trybie chłodzenia jest wyższa od ustawionej temperatury w trybie ogrzewania.  
•  Różnica między ustawioną temperaturą w trybie chłodzenia i ustawioną temperaturą w trybie ogrzewania jest 

równa lub wyższa od minimalnej różnicy temperatur, która zależy od modelu jednostki wewnętrznej. 

Grupy jednostek powietrzno-wodnych (PWFY) 
*  Dostępny zakres ustawionej temperatury zależy od trybu pracy lub modelu jednostki. 

Temperaturę można ustawić w poniższym zakresie. 
**  Podczas ogrzewania w trybie ECO temperatura sterowana jest automatycznie. Użytkownik nie może zmienić 

ustawienia temperatury. 

Ustawienia powiązanych wentylatorów (jednostek LOSSNAY)/
prędkości wentylatora/kierunku przepływu powietrza/prowadnicy 

(tylko w przypadku grupy klimatyzatorów)

Wskaż przycisk 4, aby wyświetlić okno usta-
wień powiązanych wentylatorów (jednostek 
LOSSNAY)/prędkości wentylatora/kierunku 
przepływu powietrza/prowadnicy. 

A : Powiązane wentylatory (jednostki LOSSNAY) 
*  Jeśli powiązane wentylatory nie zostaną podłączone, ustawienia [A] nie 

wyświetlą się.

Po przeprowadzeniu ustawień od  do  , wskaż przycisk OK.
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(1)

Obsługa grupy urządzeń ogólnych 

Obsługa grupy jednostki LOSSNAY

Okno wyboru wielu grup * Do obsługi grupy klimatyzatorów 

Wyłączenie funkcji

(2) (1) (3) (4) 

Umożliwia użytkownikom wspólną obsługę wszystkich grup wybra-
nych w oknie SIECI lub LISTY. 
Jeśli wybrane grupy obejmują 2 lub więcej typów urządzeń, wy-
bierz typ urządzeń, które chcesz obsługiwać. Wtedy grupa docelo-
wa stanie się wybraną grupą urządzeń. 

(1) 

Sprawdź wybrane grupy. 
Wskaż przycisk (1), aby wy-
świetlić okno umożliwiające 
potwierdzenie wyboru grupy.

Podstawy obsługi 
Przycisk „Disable scheduled operation” (zablokowanie operacji zaplanowanej) 

Funkcja „zablokowania operacji zaplanowane” jest WŁ. Funkcja „zablokowania operacji zaplanowane” jest WYŁ.

Wykorzystaj przycisk 5 (s. 18) do tymczasowego zablokowania operacji zaplanowanej. 
Jeśli funkcja jest aktywna, wskaźnik na przycisku 5 zaświeci się na żółto. 
Jeśli ta funkcja jest aktywna, w oknie wyświetli się ikona  , a zaplanowana operacja nie zostanie uruchomiona. 
Przeprowadzenie operacji sterowanej zegarem zostanie zablokowane, jeśli ta funkcja jest nieaktywna i wy-
świetla się ikona  .

Sygnały nieoznaczone numerami są takie same, jak w oknie grupy klimatyzatorów.

Tryb pracy 
Wskaż przycisk (1), aby uzyskać dostęp do zmiany trybu 
pracy w następującej kolejności: „Bypass (tryb obejścia), 
odzyskiwanie ciepła, Auto”. 
W oznaczonym obszarze (2) wyświetli się wybrany tryb pracy.  

*  Dostępne tryby pracy zależą od modelu urządzenia. 
Niedostępne tryby pracy nie zostaną wyświetlone. 

Ustawienie prędkości wentylatora 
Wskaż przycisk (3), aby uzyskać dostęp do 
ustawienia prędkości wentylatora w kolejności: 
„Niska, Wysoka”. 
W oznaczonym obszarze (4) wyświetli się wy-
brana prędkość wentylatora.

Sygnały nieoznaczone numerami są takie same, jak w oknie grupy klimatyzatorów. 

Wyświetla typ urządzeń ogólnych. 
*  Jeśli ikony zostaną zmienione, szczegółowe informacje 

można znaleźć w instrukcji instalacji. 

Operacja WŁ./WYŁ. 
•  Jeśli urządzenia ogólne zostaną włączone, 

kontakt wyjściowy sterownika DIDO (PA-
CYG66DCA) również się włączy. 

•  Jeśli urządzenia ogólne zostaną wyłączo-
ne, kontakt wyjściowy sterownika DIDO 
(PACYG66DCA) również się wyłączy.

Zablokowanie przycisków 
Jeśli sterownik AT-50B zablokuje własne funkcje WŁ./WYŁ., wyboru trybu pracy, ustawienia temperatury, 
prędkości wentylatora, przycisku „Disable scheduled operation” (zablokowanie operacji zaplanowanej), 
wyświetli się powyższa ikona na odpowiednim przycisku, a funkcje pozostaną nieaktywne. 
Jeśli funkcja Wł./WYŁ. zostanie zablokowana, przycisk Collective ON/OFF będzie aktywny. 
Przykład: zablokowanie operacji WŁ./WYŁ. 

Podczas odbierania sygnału wejścia zewnętrznego 
Funkcja WŁ./WYŁ. nie będzie dostępna, jeśli wyświetlą się poniższe wskazania.

■Wyświetla wejście sygnału zatrzymania awaryjnego*

Ograniczenia pracy 

■Wyświetla wejście sygnału poziomu wl./wył.

Przycisk nie daje się 
obsługiwać.

Jeśli przyciski ON/OFF (wł./wył.), Mode (wyboru trybu pracy), Temperature (ustawienia temperatury), Air Direction (usta-
wienia kierunku przepływu powietrza) i Fan Speed (ustawienia prędkości wentylatora) na sterowniku AT-50B zostaną 
zablokowane za pomocą innych sterowników, na przyciskach wyświetli się symbol  , a przycisków nie można wybrać. 
Jeśli sterownik AT-50B odmówi dostępu innym sterownikom do siebie, inne sterowniki nie mogą zablo-
kować funkcji sterownika AT-50B. 
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Okno menu głównego umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie ustawień podstawowych. 

Żeby uzyskać dostęp do okna menu głównego [Main Menu], wskaż ikonę  w prawym górnym 
narożniku okna głównego [HOME] lub okna [Menu].

 Ustawienie pracy urządzenia 

 Ustawienia ograniczenia 

(1) Zablokowanie przycisków Umożliwia zablokowanie przycisków i funkcji w sterowniku AT-50B.

(2) Ograniczenie zakresu ustawianych temperatur Umożliwia ustawienie zakresu ustawianych temperatur dla lokalnych zdalnych sterowników.

(3) Zablokowanie obsługi za pomocą zdalnego sterownika  Umożliwia zablokowanie dostępu do ustawień operacji WŁ./WYŁ., wyboru trybu pracy, 
ustawienia temperatury, resetowania wskaźnika konieczności przeprowadzenia czynności 
serwisowych (wskaźnika konieczności wymiany filtra/wskaźnika sprawdzenia poziomu 
wody), kierunku przepływu powietrza i prędkości wentylatora z lokalnych zdalnych sterow-
ników, a także dezaktywację ustawień timera za pomocą lokalnych zdalnych sterowników.

(4) Ograniczenie wyboru trybu pracy Służy do ograniczenia możliwości wyboru trybu pracy. str. 50

 Panel sterowania 

(3) Regulacja głośności Umożliwia ustawienie poziomu głośności i jasności ekranu. str. 57 

(4) Kalibracja panelu dotykowego Kalibracja panelu dotykowego. str. 58 

 Zarządzanie systemem 

(1) Lista stanu urządzeń Służy do wyświetlania błędów i wskaźników czynności serwisowych. str. 59

2 

1 

3

4 

Okno menu 

Okno menu główne-
go (najwyższe okno)

1 Przycisk [HOME]
Umożliwia dostęp do okna głównego [HOME]. 

2 Przycisk BACK (powrót) 
Umożliwia powrót do poprzedniego okna. 
(Wskazane okna menu głównego spowoduje powrót do okna głównego (HOME).) 

3 Wskaż przycisk Panel Cleaning (czyszczenie panelu)  str. 63

Wskaż ten przycisk, aby uzyskać dostęp do okna, które nie odpowiada, jeśli zostanie wskazane (nie 
dotyczy numerów w 4 narożnikach wskazanych w określonej kolejności). Umożliwi to użytkownikowi 
oczyszczenie panelu dotykowego bez przypadkowej zmiany ustawień. 

4 Przycisk Service Menu (menu serwisowe) 
Umożliwia personelowi serwisu uzyskanie dostępu do menu serwisowego. W normalnym przypadku 
użytkownicy ogólni nie potrzebują zmieniać ustawień w menu serwisowym. 

(1) Czas i harmonogram  Służy do ustawienia daty, godziny, harmonogramów, zmian w usta-
wieniu czasu letniego i sterowania ustawieniem nocnym. 

(2) Ustawienie operacji wspólnej Umożliwia konfigurację ustawień operacji wspólnej.

(3) Ustawienie ikony grupy  Umożliwia zmianę działania ikony grupy w oknie głównym (HOME).  
* Dostępne są 3 opcje ustawienia.  

str. 28 

str. 43 

str. 48

(1) Format wyświetlania Umożliwia wybór formatu wyświetlania* w oknie głównym (HOME) lub oknie menu. 
* Język wyświetlany na ekranie, temperatura urządzenia, wyświetlanie lub brak 
wyświetlania temperatury w pomieszczeniu i ikon trybu chłodzenia/ogrzewania 

(podczas pracy w trybie Auto), podświetlenia timera i nazw grup. 
(2) Ustawienie przycisków funkcyjnych Przyporządkowuje funkcje do przycisków F1 i F2. 

* Można przyporządkować funkcje ustawienia nocnego, ustawienia harmonogramu, 
wyboru trybu pracy, korekcji temperatury i zablokowania zdalnego sterownika.  

str. 52

str. 56

(2) Funkcja System-Changeover (zmiana systemu) Umożliwia wybór ustawienia funkcji System-Changeover* (zmiana systemu). 
*  Automatycznie przełącza cały system do trybu chłodzenia lub 

ogrzewania na podstawie temperatury w pomieszczeniu i zapro-
gramowanej  temperatury w poszczególnych grupach. 

*  Z tej funkcji nie można skorzystać, jeśli używana jest funkcja ogra-
niczenia wyboru trybu pracy. 

str. 61

str. 40

str. 44

str. 46
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Okno ustawienia czasu letniego Okno ustawienia daty i godziny 

Menu główne > Ustawienie trybu pracy 

・ Początkowe ustawienie daty/godziny to 1/1/2013 12:00AM. 
・ W przypadku przesunięcia zegara do przodu, operacje zaplanowane zostaną przeprowadzone, 

zanim nowy czas zostanie anulowany. 
・ Jeśli rozpocznie się czas letni, nie będzie możliwe przeprowadzenie operacji zaplanowanych ani 

operacji sterowania ustawieniem nocnym zaplanowanych w ominiętym czasie. 
・ Jeśli „sygnał ustawienia zegara” zostanie ustawiony na WYŁ. w oknie ustawień początkowych 1/

podstawowy system [Initial Settings 1/Basic System] w menu serwisowym, funkcja zmiany czasu 
letniego nie będzie dostępna. 

Menu główne > Ustawienie trybu pracy > Czas i harmonogram > Data i godzina 

Menu główne > Ustawienie trybu pracy > Czas i harmonogram 

A

B 

C

D 

1 

3 

5 

2

4 

8 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego
Ustawienie trybu pracy 

 Czas i harmonogram 

A Ustawienie daty, godziny i formatu wyświetlania 

Zakładka daty Zakładka godziny 

1. Wskaż przycisk Date and Time (data i godzina) A w oknie czasu i harmonogramu [Time and Schedule]. 
2.  W oknie [Date and Time] (data i godzina) wskaż zakładkę [Date] (data) 1, aby ustawić datę, albo 

zakładkę [Time] (godzina) 2, ab ustawić godzinę.  
3.  Przyciskami  3  ustaw następujące elementy: [Month/Date/Year] (miesiąc/dzień/rok) [Hour/Mi-

nute/AM・PM] (godzina/minuty/AM - PM). 

4.  W poszczególnych zakładkach wybierz jeden z trzech formatów wyświetlania zaznaczając pole wyboru 
4, znajdujące się obok żądanego formatu. 

5. Wskaż przycisk 5, aby uzyskać dostęp do okna zmian w ustawieniu czasu letniego [Daylight saving changes]. 
・Wskazanie przycisku  spowoduje wyświetlenie listy krajów. Wybierz swój kraj. 

Wybierz „Not used” (nieużywany), jeśli czas letni nie jest używany. 
・Jeśli Twój kraj nie zostanie wymieniony na liście, wybierz „Manual” (ustawienie ręczne). 

Uaktywni się przycisk 7. Wskazanie przycisku 7 spowoduje wyświetlenie okna ustawienia daty i godziny. 
Ustaw zakres daty/godzin.

6. Wskaż przycisk Save (zapisz) 8.  
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Menu główne > Ustawienie trybu pracy > Czas i harmonogram -> Ustawienie operacji zaplanowanej 

Tygodniowy

Jednodniowy

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Typy harmonogramów

Wykorzystaj, aby przyporządkować przeprowadzany co tydzień schemat 
działania do poszczególnych dni tygodnia. 

Wykorzystaj, aby przyporządkować unikalny schemat działania do okre-
ślonych dat (z wyprzedzeniem do 7 dni, włącznie z bieżącym).

Liczba schematów działania

Wybierz zakładkę schematu tygodniowego lub jednodniowego. 

Okres obowiązywania.

Wybierz grupę. 

Wybierz dni lub daty.  

Przyporządkuj schemat do wybra-
nych dni lub dat.

Skonfiguruj wzór. 

Maksymalnie 12 schematów 

Maksymalnie 5 schematów 

Jednodniowy 

Wybierz okno grupy i dnia/daty

Okno wybranego schematu 

Nazwa bieżącej 
zakładki 
Zakładka schematu 
tygodniowego [Weekly] 

Okno edycji schematu 

Okno ustawień sezonowych

Przycisk „Seasonal Settings” 
(ustawienia sezonowe)

Zakładka schematu jednodniowego [One Day]

W zakładce harmonogramu jednodniowego [One day] zostanie wyświetlony 7-dniowy harmonogram, obejmujący bieżący dzień.

Siatka dni (dat) 

• Okno schematu tygodniowego [Weekly] 
Wyświetla numery schematów przyporządkowanych do grupy i dni.  Symbol 
( ) wyświetli się w lewym górnym rogu komórki, do której przypisany został 
schemat jednoniowy. 
Schemat jednodniowy będzie nadrzędny wobec schematu tygodniowego. 
Wyświetli się przycisk „Seasonal Settings” (ustawienia sezonowe). 
Na przycisku wyświetli się obowiązujący okres wybrany w zakładce harmo-
nogramu tygodniowego. 
Obowiązujący okres można zmienić w oknie „ustawień sezonowych”, które 
wyświetli się po naciśnięciu przycisku. 

• Okno schematu jednodniowego [One day] 
Umożliwia wyświetlanie schematów harmonogramów jednodniowych przypi-
sanych do określonych dat. 

2 

1 

3 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego
Ustawienie trybu pracy (cd.) 

B Ustawienie operacji zaplanowanej 

[Uwaga]  W przypadku przyporządkowania określonego schematu do wielu grup lub dni oraz zmiany konfiguracji sche-

matu, zmiana zostanie wprowadzona we wszystkich grupach lub dniach.  

Wykorzystaj inny numer schematu działania, aby zapisać daną konfigurację zdarzeń, jeśli nie chcesz wprowa-

dzić zmian w grupach i datach, do których schemat został przyporządkowany.

Schemat ustawienia harmonogramu Umożliwia ustawienie okien harmonogramów 

Procedury ustawienia harmonogramu 
1. Wskaż przycisk [Set Schedules] (ustaw harmonogramy) w oknie czasu i harmonogramu [Time and 

Schedule], aby uzyskać dostęp do okna wyboru grupy i okna dnia/daty. 

Jeśli wybrane grupy obejmują 2 lub więcej typów urządzeń (np. 
„klimatyzatory i wentylatory” lub „urządzenia ogólne i jednostki po-
wietrzno-wodne (PWFY)”), przed pojawieniem się okna ustawiania 
harmonogramów [Set Schedules] po prawej stronie wyświetli się 
okno wyboru grupy docelowej [Target group selection]. Wybierz typ 
urządzeń, które mają być obsługiwane. Następnie wskaż przycisk 
OK. (Okno nie wyświetli się, jeśli wybrane grupy nie obejmują 
wielu typów urządzeń.)

2. Dotknij zakładkę schematu tygodniowego lub jednodniowego. 
Jeśli zostanie wybrana zakładka schematu tygodniowego, „ustawienia sezonowe” należy przeprowadzić w następu-
jący sposób. 
(1)  Wskaż przycisk [Seasonal settings] (ustawienia sezonowe) w oknie wybory grupy i dni/daty.  

(Przycisk [Seasonal settings] (ustawienia sezonowe) wyświetla się tylko w oknie schematu tygodniowego [Weekly].) 
(2) Wskaż przycisk 1 i zdecyduj, czy schemat tygodniowy Weekly2 będzie lub nie będzie wykorzystany. 

: Nie używaj schematu tygodniowego Weekly2 

: Użyj schematu tygodniowego Weekly2.

(3) Przy pomocy przycisków 2  zdecyduj, czy schemat tygo-
dniowy Weekly1 będzie lub nie będzie wykorzystany oraz wybierz 
okres obowiązywania schematu tygodniowego Weekly2. 
Jeśli schemat tygodniowy Weekly2 zostanie ustawiony na „Do not 
use Weekly2” (nie używaj schematu tygodniowego Weekly2), nie 
można ustawić okresu obowiązywania. 

(4) Naciśnięcie przycisku OK 3 spowoduje powrót do okna wyboru 
grupy i dni/daty, a obowiązujący okres na przycisku „Seasonal 
Settings” (ustawienia sezonowe) zostanie zaktualizowany. Jeśli 
okresy obowiązywania schematu tygodniowego Weekly1 i Weekly2 
pokrywają się częściowo, ustawienie nie zostanie zakończone. 

Tygodniowy 
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Jeśli 1 lub więcej schematów zostanie skonfigurowanych i zapisanych, wyświetli się komunikat „When 
copying other setting patterns to edit, select the pattern to be copied, and touch the OK button.” (Jeśli 
chcesz skopiować inne ustawienia schematu w celu edycji, wybierz schemat do skopiowania i wskaż 
przycisk OK.). Wskaż przycisk [OK], aby utworzyć nowy schemat wykorzystując pusty schemat. Żeby 
wykorzystać istniejący schemat jako szablon, wybierz żądany schemat i wskaż przycisk [OK].

Nr zdarzenia Działania zaplanowane Nr zdarzenia Działania zaplanowane

Jeśli wybrany numer schematu został przyporządkowany do innej grupy lub w innych dniach, 
wyświetli się komunikat „This pattern is used for another schedule. To use different pattern 
number, select the number, and touch the OK button.” (Inny harmonogram wykorzystuje ten 
schemat. Żeby wykorzystać określony numer schematu, wybierz numer i wskaż przycisk OK.”). 
Aby zmienić sam harmonogram dnia lub daty, wybrany w punkcie 3 powyżej, wybierz nowy 
pusty schemat. Następnie wskaż przycisk [OK]. Żeby zmienić ustawienie wszystkich grup i dni, 
do których schemat został przyporządkowany, wystarczy wskazać przycisk [OK].

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego
Ustawienie trybu pracy (cd.) 
3. Wybierz komórkę, w której określona grupa i dzień (data) przecinają się, aby przyporządkować schemat.

* Schematy można kopiować, wklejać lub usuwać w oknie wyboru grupy i dania/daty. 

Np.:  harmonogram tygodniowy określonej grupy można skopiować i wkleić do innej grupy, 
albo schemat harmonogramu określonego dnia skopiować i wkleić w innym dniu.  Szcze-
gółowe informacje można znaleźć na stronie 34.

4. W oknie wyboru schematu wybierz [--] (niewybrany) albo jeden z 12 lub 5 schematów między [P01] 
i [P12] w zakładce schematu tygodniowego LUB między [P01] i [P05] w zakładce schematu jedno-
dniowego. Poszczególne schematy można ponownie konfigurować, kopiować i wklejać lub edytować. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w punktach 1, 2 i 3 poniżej. 

Wskaż schemat harmonogramu, aby go wybrać.

Czarne numery schematów oznaczają schematy już skonfigurowane, a białe puste schematy.

Numery schematów działania 

Zdarzenia zaplanowane dla wybranego schematu 

• Wyświetla się, o ile wybrany schemat został skonfigurowany. 
• Funkcje nieobsługiwane w wybranej grupie wyświetlają się z pod-

kreśleniem na czerwono i nie można ich przeprowadzić. 
*  Wskaż przyciski < >, aby zaznaczyć działania dla poszczegól-

nych zaplanowanych zdarzeń. 
*  Szczegółowe informacje na temat definicji ikon można znaleźć 

na stronie 36. 

1 Żeby skonfigurować nowy schemat, wykorzystując pusty schemat

Wskaż numer pustego schematu. Następnie wskaż przycisk  , aby uzyskać dostęp okna edycji schematu. 
⇒ Patrz punkt 5.

2 Żeby skopiować istniejący schemat i wkleić go do wybranych dni i dat 

 Wskaż numer schematu, aby go wybrać. Następnie wskaż przycisk [OK], aby powrócić do okna wyboru 
grupy i dni/daty. Żeby ustawić harmonogram w innych grupach lub na inne dni/daty ⇒ Patrz punkt 2. 

Jeśli ustawienie zostanie zakończone ⇒ Patrz punkt 10.
3  Żeby edytować istniejący schemat wskaż numer istniejącego schematu. Następnie wskaż przycisk  , 

aby uzyskać dostęp okna edycji schematu. ⇒ Patrz punkt 5.

5. W oknie edycji schematu wskaż numer zdarzenia, aby edytować jego zawartość.  

Przycisk 
przewijania

Operacja WŁ./WYŁ., wybór trybu pracy, ustawienie temperatury, prędkości wentylatora i zablokowanie zdalnego 
sterownika 

*1 Zaplanowane działania dla poszczególnych zdarzeń wyświetlą się na 2 stronach. 
Użyj przycisków przewijania do przełączania się miedzy stronami. 

*2 W oknie edycji schematu można skopiować zdarzenia i wkleić je do innego schematu. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 34.
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Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Ustawienie trybu pracy (cd.) 
6. Ustaw czas i działania dla wybranego numeru zdarzenia.  

Zmień wartości przy po-

mocy przycisków  .

Tryb Auto (funkcja ustawienia podwójnego punktu) 

Wskazuj ikony wielokrotnie, aby 
wybrać żądaną.

Ustawiona temperatura 
w trybie ogrzewania

*  Następujące funkcje mogą być objęte w poszczególnych zdarzeniach: Ustawienia czasu przeprowa-
dzenia, operacji WŁ./WYŁ., trybu pracy, prędkości wentylatora(*1), kierunku przepływu powietrza(*1), 
temperatury i zablokowania operacji za pomocą lokalnego zdalnego sterownika.

* Szczegółowe informacje na temat definicji ikon można znaleźć na stronie 36. 
*  Temperaturę należy ustawić w zakresie określonym w ustawieniach początkowych 1/ustawieniach 

podstawowych, w menu serwisowym(*2). 
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawienia zakresu temperatury 
można znaleźć w instrukcji instalacji.

(*1) W przypadku grup klimatyzatorów i grup jednostek LOSSNAY 
(*2) W przypadku grup klimatyzatorów  

7. Po zakończeniu przeprowadzania ustawień wskaż przycisk OK, aby powrócić do okna edycji schematu. 
8.  Powtórz czynności z punktów od 5 do 7 powyżej, aby ustawić wiele zdarzeń i czas przeprowadzenia 

zdarzeń, jeśli to konieczne.
9. Po zakończeniu wskaż przycisk Return (powrót)  , aby powrócić do okna wyboru grupy i dni/daty.  

Żeby ustawić harmonogram dla innych grupy lub dni/dat ⇒ Patrz punkt 2. 
Po zakończeniu ustawień ⇒ Patrz punkt 10. 

10.  Żeby zamknąć to okno i powrócić do okna „czasu i harmonogramu”, naciśnij przycisk  w oknie 
„wyboru grupy i dni/dat.

Kopiowanie, wklejanie, usuwanie i wstawianie ustawień
Kliknij pole wyboru znajdujące się obok przycisku  , aby aktywować przyciski  (kopiuj), 

 (wklej),  (usuń) i  (wstaw).

Kopiowanie i wklejanie istniejących ustawień 
1. Wskaż element, który zostanie skopiowany. 

*  Elementy, które można kopiować, obejmują harmonogram tygodniowy grupy, schemat przyporząd-
kowany do określonego dnia lub zdarzenie, które zostanie przeprowadzone w określonym czasie.

* W wybranym(ch) elemencie(tach) wyświetli się czerwony znacznik. 

(Przykład) Skopiowanie harmonogramu tygodniowego grupy

2. Wskaż przycisk Copy (kopiuj) . Wybrany element zostanie podświetlony na niebiesko. 

(Przykład) Skopiowanie zdarzenia (zestawu działań przeprowadzanych w zaplanowym czasie)

3. Wskaż odbiorcę kopiowania. 
* Można wybrać wielu odbiorców kopiowania. 
* W wybranym(ch) elemencie(tach) wyświetli się czerwony znacznik. 

4. Wskaż przycisk Paste (wklej)  .
5. Wskaż przycisk OK w rozwijanym oknie. 

Usuwanie wybranych ustawień 
1. Wskaż elementy, które zostaną usunięte. 

*  Elementy, które można usunąć od razu wszystkie, obejmują harmonogram tygodniowy grupy, schemat 
przydzielony do określonego dnia lub zdarzenie zaplanowane do przeprowadzenia w określonym czasie. 

* Można usunąć wiele elementów od razu.

2. Wskaż przycisk Delete (usuń)  .

3. Wskaż przycisk OK w rozwijanym oknie. 

Ustawiona temperatura w trybie 
chłodzenia
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• W grupie, w której jednostka powietrzno-wodna (PWFY) i klimatyzatory zostały podłączone do 
jednostki zewnętrznej serii Y, funkcja ustawienia nocnego może nie działać prawidłowo. 

• Jeśli w grupie klimatyzatorów została wyłączona funkcja ustawienia nocnego, a temperatura prze-
kroczy zaprogramowaną temperaturę, rozpocznie się praca w trybie ogrzewania/chłodzenia. 

• W przypadku pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika temperatury w klimatyza-
torze przy zasysaniu powietrza, wskazania temperatury mogą być nieprawidłowe, jeśli klimatyzator 
pozostaje nieaktywny i powietrze nie jest świeże. Jeśli klimatyzator pozostaje nieaktywny, do pra-
widłowego mierzenia temperatury w pomieszczeniu zalecane jest wykorzystanie zdalnego czujnika 
lub czujnika zdalnego sterownika. 

• Jeśli ustawienie temperatury, operacja WŁ./WYŁ. lub przeprowadzenie operacji sterowanej zegarem 
zostanie zablokowane w danym urządzeniu, nie można skorzystać z funkcji ustawienia nocnego. 

• Jeśli zostanie zablokowana możliwość zmiany lub ograniczona możliwość wyboru trybu pracy 
w danym urządzeniu, funkcja ustawienia nocnego może nie działać prawidłowo. 

 W przypadku ustawienia sterowania ustawieniem nocnym grupa klimatyzatorów pracuje w sposób 
przedstawiony poniżej. 

Jeśli zostanie wybrana opcja „niezaplanowana”, funkcja ustawienia nocnego ustawiona w oknie sterowania ustawieniem 
nocnym nie zostanie przeprowadzona po naciśnięciu przycisku Collective Operation (operacji wspólnej). 
W takim przypadku ustawienia przeprowadzone w oknie „ustawienia nocnego operacji wspólnej” będą nadrzędne wobec 
ustawień przeprowadzonych w oknie „sterowania ustawieniem nocnym”, a zaplanowana operacja nie zostanie uruchomiona.

Menu główne > Ustawienie trybu pracy > Czas i harmonogram > Sterowanie ustawieniem nocnym

21°C 

Tryb ogrze-
wania WŁ. 

21°C 

Temperatura w 
pomieszczeniu 

Tryb 
ogrzewa-
nia WYŁ. 

Praca w usta-
wieniu nocnym 
rozpoczęta.

Tryb ogrze-
wania WŁ. 

12°C 

Działanie funkcji ustawienia 
mocnego zatrzyma się (jeśli 
temperatura wzrośnie o 3°C albo 
zakończy się okres sterowania)

Tryb ogrze-
wania WYŁ. 

21°C 

Okres obowiązywania ustawienia nocnego

Górny limit 
temperatury 
28°C

24°C

Tryb chłodze-
nia WŁ. 

24°C 

Tempe-
ratura w 
pomiesz-
czeniu 

Tryb 
chłodzenia 

WYŁ. 

Praca w usta-
wieniu nocnym 
rozpoczęta.

Tryb chłodze-
nia WŁ. 

28°C 

3°C

Tryb chłodze-
nia WYŁ. 

24°C 

Okres obowiązywania ustawienia nocnego

Operacja WŁ./WYŁ.  

Tryb pracy 

Prędkość wentylatora 

Funkcje

Kierunek przepływu powietrza 

Zablokowanie obsługi za pomocą lokalnego 
zdalnego sterownika (operacja WŁ./WYŁ.) 
Zablokowanie obsługi za pomocą lokalnego 
zdalnego sterownika (wybór trybu pracy) 
Zablokowanie obsługi za pomocą lokalnego 
zdalnego sterownika (ustawienie temperatury) 
Zablokowanie obsługi za pomocą lokalnego zdalnego ste-
rownika (zresetowanie wskaźnika konieczności wymiany filtra) 

Anulowanie wyboru *1

WŁ. [zielony] WYŁ. [czarny] 

Dostępne ustawienia

Chłodzenie Osuszanie Nawiew Ogrzewanie tryb Auto 
    (funkcja ustawienia pojedynczego/podwójnego punktu) 

Tryb obejścia Odzyskiwanie ciepła Automatyczny amortyzator 

Cicha praca Niska Średnia Wysoka Auto

Ustawienie 1 Ustawienie 2 Ustawienie 3 Ustawienie 4 Ustawienie 5 Oscylacje

Funkcja dostępna Funkcja zablokowana

Funkcja dostępna Funkcja zablokowana 

Funkcja dostępna Funkcja zablokowana 

Funkcja dostępna Funkcja zablokowana 

Tryb Auto

Operacja WŁ./WYŁ.  

Tryb pracy 

Funkcje

Zablokowanie obsługi za pomocą lokalnego 
zdalnego sterownika (operacja WŁ./WYŁ.) 
Zablokowanie obsługi za pomocą lokalnego 
zdalnego sterownika (wybór trybu pracy) 
Zablokowanie obsługi za pomocą lokalnego 
zdalnego sterownika (ustawienie temperatury) 
Zablokowanie obsługi za pomocą lokalnego zdalnego ste-
rownika (zresetowanie wskaźnika sprawdzenia poziomu wody) 

Anulowanie wyboru *1 Dostępne ustawienia

WŁ. [zielony] WYŁ. [czarny] 

Ogrzewanie Ogrzewanie w trybie ECO Tryb ciepłej wody Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem Chłodzenie

Funkcja dostępna Funkcja zablokowana 

Funkcja dostępna Funkcja zablokowana 

Funkcja dostępna Funkcja zablokowana 

Funkcja dostępna Funkcja zablokowana

4 

 

1 
5 

7 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Ustawienie trybu pracy (cd.) 
Wstawienie zdarzenia 
1. Wskaż rząd, aby wstawić zdarzenie powyżej niego. 

* W wybranym rzędzie wyświetli się czerwony znacznik. 

2. Wskaż przycisk  (wstaw). Powyżej wybranego rzędu wyświetli się pusty rząd.
* Jeśli zostanie ustawiona maksymalna liczba zdarzeń, nie można już wstawić więcej rzędów. 

Definicje ikon 
(grupy klimatyzatorów i grupy jednostek LOSSNAY) 

(grupy urządzeń ogólnych i grupy jednostek powietrzno-wodnych (PWFY)) 

*1 Nie zostaną wyświetlone ikony odpowiadające niezaplanowanym funkcjom, z wyjątkiem rozwijanego okna edycji 
schematu.

C Ustawienie funkcji ustawienia nocnego 
Funkcja ustawienia nocnego zapobiega skraplaniu się wody wewnątrz pomieszczenia lub drastycznemu 
wzrostowi temperatury dzięki automatycznemu sterowaniu pracą w trybie ogrzewania/chłodzenia, jeśli 
temperatura w pomieszczeniu przekroczy określony zakres w ustawionym czasie. 

Jeśli temperatura spadnie poniżej dolnego limitu 
(sterowanie ogrzewaniem) 

1. Wskaż przycisk Setback Control (sterowanie usta-
wieniem nocnym) C w oknie czasu i harmonogramu 
[Time and Schedule]. 

2. Odczytaj rozwijany komunikat i wskaż przycisk OK, 
żeby zatwierdzić. 

Jeśli temperatura wzrośnie powyżej górnego limitu 
(sterowanie chłodzeniem) 

Dolny limit 
temperatury 
12°C 
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• Minimalna różnica między górnym i dolnym ograniczeniem temperatury wynosi 4°C. 
• Możliwy do ustawienia zakres temperatury zależy od podłączonych urządzeń. 
• Temperaturę można ustawić w poniższym zakresie: 

[Górne ograniczenie] 19°C - 30°C [19°C - 30°C] 
[Dolne ograniczenie] 12°C - 28°C [17°C - 28°C]
* [ ] w przypadku używania modeli Mr.SLIM®. 

• Grupy, które nie obsługują funkcji ustawienia nocnego, nie mogą być wybrane. 
• Zmiany dokonane, gdy funkcja ustawienia nocnego jest włączona, nie zostaną wprowadzone. Aby 

wprowadzić zmiany, wyłącz funkcję ustawienia nocnego, a potem włącz ją ponownie. Szczegółowe 
informacje na temat sposobu wł./wył. funkcji ustawienia nocnego można znaleźć na stronie 20. 

• Status funkcji ustawienia nocnego można sprawdzić dzięki zakładce„Check Current Settings” 
[Sprawdź bieżące ustawienia] w oknie czasu i harmonogramu ["Time and schedule"]. 

Menu główne > Ustawienie trybu pracy > Czas i harmonogram -> Ustawienie operacji zaplanowanej 

3 

2 

Zakładka schematu ty-
godniowego [Weekly]

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Ustawienie trybu pracy (cd.) 
3. Naciśnij przycisk 1, aby przywołać okno usta-

wień „okresu sterowania” i „dolnego/górnego limitu 
temperatury”, a następnie przeprowadź niezbędne 
ustawienia. 

Ustawienie czasu sterowania ustawieniem nocnym 
Wskaż przyciski 2 , aby ustawić czas sterowania. 

Ustawienie dolnego/górnego limitu temperatury 
Wskaż przyciski 3  , aby ustawić górny i dolny limit. 
W przypadku ustawienia opcji [--] funkcja sterowania ustawieniem nocnym nie zostanie uruchomiona. 

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć rozwijane okno i powrócić do okna „sterowania ustawieniem nocnym”. 
Pojawią się nowe ustawienia na obszarze wyświetlania informacji 4 w oknie. 
Naciśnięcie przycisku „Cancel” (anuluj) spowoduje zamknięcie rozwijane okna, ale nowe ustawienia nie 
zostaną wprowadzone na obszarze wyświetlania informacji 4 w oknie. 

4. Wskaż przycisk 5 , aby ustawić dolne/górne ograniczenie temperatury dla różnych grup. 
Grupy, których ustawienie temperatury jest inne niż ustawienie wspólne, zostaną podkreślone na ekranie .

5. Wybierz grupy, które obejmie ustawienie, przy pomocy przycisku Grup . Domyślnie wybrane są wszystkie grupy. 
6. Wskaż przycisk Save (zapisz) 7. 

D Sprawdzenie ustawień harmonogramu tygodniowego/jednodniowego 
Jeśli wybrane grupy obejmują 2 lub więcej typów urządzeń (np. „klima-
tyzatory i wentylatory” lub „urządzenia ogólne i jednostki powietrzno-
-wodne (PWFY)”), przed pojawieniem się okna wyboru grupy docelowej 
[Target group selection] po prawej stronie wyświetli się okno sprawdza-
nia bieżących ustawień [Check current setting]. Wybierz typ urządzeń, 
które mają być obsługiwane. Następnie wskaż przycisk OK. (Okno nie 
wyświetli się, jeśli wybrane grupy nie obejmują wielu typów urządzeń.) 

1. Wskaż przycisk [Check Current Settings] (sprawdź bieżące ustawienia) w oknie czasu i harmonogramu [Time and Schedule]. 

Zakładka schematu jednodniowego [One Day] 
Siatka dni (dat) wyświetla schematy harmonogramów 

• Okno schematu tygodniowego [Weekly] 
Wyświetla numery schematów przyporządkowanych do grupy i dni.
Symbol (  ) wyświetli się w lewym górnym rogu komórki, do 
której przypisany został schemat jednodniowy. 
Schemat jednodniowy będzie nadrzędny wobec schematu tygodniowego. 

• Okno schematu jednodniowego [One day] 
Umożliwia wyświetlanie schematów harmonogramów jednodnio-
wych przypisanych do określonych dat. 

Ustawienia sezonowe (tylko w schemacie tygodniowym) 

2. Dotknij zakładki schematu tygodniowego lub jednodniowego. 
3. Wskaż rząd odpowiadający grupie, której harmonogram chcesz sprawdzić.  

Wskaż numer schematu pod określonym dniem, by sprawdzić harmonogram tego dnia, który wyśiwetli 
się pod numerami schematów. 

Numery schematów działania 

Zdarzenia zaplanowane dla wybranego schematu 

• Wyświetla się, o ile wybrany schemat został skonfigurowany. 
• Funkcje nieobsługiwane w wybranej grupie wyświetlają się z pod-

kreśleniem na czerwono i nie można ich przeprowadzić.
* Szczegółowe informacje na temat definicji ikon można znaleźć na stronie 36. 

• Czas działania funkcji ustawienia nocnego wyświetli się na osi 
czasu w postaci żółtej linii. 

4. Wskaż przyciski < >, aby zaznaczyć działania w poszczególnych zaplanowanych zdarzenaich.

Naciśnij przycisk [Close] (zamknij), aby powrócić do poprzedniego okna. 

5. By zmienić ustawienia harmonogramu, wskaż przycisk Return,  by powrócić do ekranu czasu 
i harmonogramu, a następnie otwórz ekran "Set Schedules" [Ustaw harmonogramy].  

Czas działania funkcji ustawienia nocnego 
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Menu główne > Ustawienie trybu pracy 

Main Menu (Menu główne) > Operation Setting (Ustawienie trybu pracy) > Collective Operation Setting (Ustawienie operacji wspólnej) 

Wyświetla listę nazw grup w wyskakującym okienku. 

A 

Umożliwia wybór wszystkich grup
B 

Przycisk Pokaż listę nazw grup  

・Nie można wybrać sterownika grup DIDO, który nie obsługuje funkcji wspólnego WŁ./WYŁ..

• Minimalna różnica między górnym i dolnym ograniczeniem temperatury wynosi 4°C. 
• Możliwy do ustawienia zakres temperatury zależy od podłączonych urządzeń. 
• Grupy, które nie obsługują funkcji ustawienia nocnego, nie mogą być wybrane. 
• Zmiany dokonane, gdy funkcja ustawienia nocnego jest włączona, nie zostaną wprowadzone. Aby 

wprowadzić zmiany, wyłącz funkcję ustawienia nocnego, a potem włącz ją ponownie. Szczegóło-
we informacje na temat sposobu wł./wył. funkcji ustawienia nocnego można znaleźć na stronie 20. 

Wyświetla listę nazw grup w wyskakującym okienku. 

A 

Wybór wszystkich grup 

・Jeśli na przycisku "RC Prohibition" pojawi się symbol  , dana funkcja nie będzie dostępna.

1 
3

5 

2

4



C

A

Wybór wszystkich 
grup

D 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Ustawienie trybu pracy (cd.) 

2 Ustawienie operacji wspólnej 

Aby wybrać grupy, które obejmie ustawienie funkcji operacji wspólnej ON/OFF
1. Wskaż przycisk ON/OFF 1  

2. Odczytaj rozwijany komunikat i wskaż przycisk OK, 
żeby zatwierdzić. 

3. Wybierz grupy, które obejmie ustawienie, przy pomocy 
przycisku  A. Domyślnie wybrane są wszystkie grupy. 

4. Wskaż przycisk Save (zapisz) B. 

Aby wybrać grupy, które obejmie ustawienie operacji wspólnej 
(uruchomienie lub wyłączenie funkcji ustawienia nocnego)

1. Wskaż przycisk Setback (ustawienie nocne) 2 w oknie 
ustawienia operacji wspólnej [Collective Operation Setting]. 

2. Odczytaj rozwijany komunikat i wskaż przycisk OK, 
żeby zatwierdzić. 

3. Wskaż przyciski C  , aby ustawić górny 
i dolny limit. Wskaż przycisk D, by ustawić różne 
zakresy dla różnych grup. Grupy, których ustawienie 
temperatury jest inne niż ustawienie wspólne, zosta-
ną podkreślone na ekranie .

4. Wybierz grupy, które obejmie ustawienie, przy pomocy przy-
cisku Grup A. Domyślnie wybrane są wszystkie grupy. 

5. Wskaż przycisk Save (zapisz) B. 

Aby wybrać grupy, które obejmie ustawienie operacji wspólnej 
(uruchomienie lub wyłączenie funkcji operacji zaplanowanej)

1. Wskaż przycisk Schedule (operacja zaplanowana) 
3 w oknie ustawienia operacji wspólnej [Collective 
Operation Setting]. 

2. Odczytaj rozwijany komunikat i wskaż przycisk OK, 
żeby zatwierdzić. 

3. Wybierz grupy, które obejmie ustawienie, przy pomocy 
przycisku Grup A. Domyślnie wybrane są wszystkie grupy. 

4. Wskaż przycisk Save (zapisz) B. 

B 

Przycisk Wybierz wszystkie  Przycisk Wybierz wszystkie  

Przycisk Wybierz wszystkie  
B

Przycisk Pokaż listę nazw grup  
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2. Odczytaj rozwijany komunikat i wskaż przycisk OK, żeby 
zatwierdzić. 

3. Wybierz grupy, które obejmie ustawienie, przy pomocy 
przycisku Grup A. Domyślnie wybrane są wszystkie grupy. 

4. Wskaż przycisk Save (zapisz) B. 
・Ustawienia można blokować i odblokowywać w zależności od rodzaju grupy. 

1 WŁ./WYŁ. 
2 Tryb pracy 
3 Ustawiona temperatura 

4  Resetowanie wskaźnika konieczności przeprowadzenia czyn-
ności serwisowych (wskaźnika wymiany filtra/poziomu wody) 

5 Kierunek przepływu powietrza 
 Prędkość wentylatora 
7 Timer 

Grupy jednostek 
wewnętrznych 

○ 

○ ○ ○ 

○ 

○ 

○ *1 
○ *1 
○ *1 

Grupy 
LOSSNAY 

× 

× 

○ 

× 

× 

× 

Wyświetla listę nazw grup w wyskakującym okienku. 

A 
Jednostka powietrz-
no-wodna (PWFY)

○ 

○ 

○ 

× 

× 

× 

Wybór wszystkich grup 
B 

・Grupy sterownika DIDO, grupy LOSSNAY oraz grupy jednostek powietrzno-wodnych (PWFY), które nie 
obsługują tej funkcji, nie mogą zostać wybrane. 

Wyświetla listę nazw grup w wyskakującym okienku. 

A 

Wybór wszystkich grup

Wyświetla listę nazw grup w wyskakującym okienku.

・Funkcja korekcji temperatury jest używana, by tymczasowo podnieść lub obniżyć ustawioną wcze-
śniej temperaturę o określoną wartość. 

・Przesunięcie dodatnie jest używane w jednostkach działających w trybie chłodzenia i osuszania, zaś 
przesunięcie ujemne w jednostkach działających w trybie ogrzewania. 

・Grupy sterownika DIDO, grupy LOSSNAY oraz grupy jednostek powietrzno-wodnych (PWFY), które nie 
obsługują tej funkcji, nie mogą zostać wybrane. 

・Kiedy tryb pracy lub ustawienie temperatury zostaną zmienione w grupie, która objęta jest ustawieniem 
korekcji temperatury, funkcja korekcji temperatury zostanie wyłączona. 

Wybór wszystkich grup

C

A 

B 
1 

2 

 Ustawienie ikony grupy 1 
Zatrzymuje lub rozpoczyna pracę wskazanej grup po 
dotknięciu ikony grupy.

 Ustawienie ikony grupy 2 (domyślne) 
Pozwala użytkownikowi wybrać wiele grup przed przej-
ściem do ekranu Grupy. Wskaż przycisk trybu pracy po 
wybraniu grup, by przejść do ekranu Grupy. 

Ustawienie ikony grupy 3 
Przechodzi do ekranu grupy po dotknięciu ikony grupy.

Menu główne > Ustawienie trybu pracy 

Main Menu (Menu główne) > Operation Setting (Ustawienie trybu pracy) > Group Icon Setting (Ustawienie ikony grupy) 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Ustawienie trybu pracy (cd.) 
Aby wybrać grupy, które obejmie ustawienie operacji wspólnej (tryb pracy) 

1. Wskaż przycisk Tryb (operacja zaplanowana) 4 w oknie 
ustawienia operacji wspólnej [Collective Operation Setting]. 

2. Odczytaj rozwijany komunikat i wskaż przycisk OK, 
żeby zatwierdzić. 

3. Wybierz grupy, które obejmie ustawienie, przy pomocy 
przycisku Grup A. Domyślnie wybrane są wszystkie grupy. 

4. Wskaż przycisk Save (zapisz) B.

B 

Aby wybrać grupy, które obejmie ustawienie operacji wspólnej (Korekcja 
temperatury) 
1. Wskaż przycisk Temperature Correction [Korekcja 

temperatury] 5 w oknie ustawienia operacji wspól-
nej [Collective Operation Setting]. 

2. Odczytaj rozwijany komunikat i wskaż przycisk OK, 
żeby zatwierdzić. 

3. Wybierz wartość, która ma być wartością przesunięcia 
temperatury, przy pomocy przycisku C. 

4. Wybierz grupy, które obejmie ustawienie, przy pomocy 
przycisku Grup A. Domyślnie wybrane są wszystkie grupy. 

5. Wskaż przycisk Save (zapisz) B.

Aby wybrać grupy, które obejmie ustawienie operacji wspólnej (bloko-
wanie i odblokowywanie dostępu do elementów ustawienia w tabelce poniżej 
przy pomocy lokalnych i innych sterowników systemu) 
1. Wskaż przycisk RC Prohibition  w oknie ustawie-

nia operacji wspólnej [Collective Operation Setting].

*1: [Kierunek przepływu powietrza], [Prędkość wentylatora], oraz [Timer] mogą nie być 
zablokowane, w zależności od podłączonego sterownika zdalnego lub modelu jednostki. 

 Aby zmienić ustawienie ikony grupy: 
Wskaż przycisk 3 Group Icon Setting [Ustawienie ikony grupy] na ekranie ustawienia trybu pracy [Operation Setting]. 

1. Wybierz Ustawienie ikony grupy 1, Ustawienie ikony grupy 2 lub Ustawienie ikony grupy 3, wskazując 
odpowiedni przycisk 1 . 

2. Wskaż przycisk Save (zapisz) 2. 

Przycisk Pokaż listę nazw grup  

Przycisk Pokaż listę nazw grup  

Przycisk Pokaż listę nazw grup  

Przycisk Wybierz wszystkie  

Przycisk Wybierz wszystkie  

Przycisk Wybierz wszystkie  
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2

3

Przycisk "Katego-
ria" [Category] Element

Operacja WŁ./WYŁ.  
F1 
F2 
Ekran 
Menu główne 

Funkcja

Operacja wspólna WŁ./WYŁ. 
Przycisk funkcji 1 *1 
Przycisk funkcji 2 *1 
Ekran dotykowy *2 
Przycisk menu głównego 

Przycisk "Katego-
ria" [Category] Element

Operacja WŁ./WYŁ.  
Tryb pracy 
Ustawiona temp. 
Prędkość wentylatora 
WŁ./WYŁ. harmonogramu 

*1 Jeśli funkcja jest zablokowana, dioda LED przycisku mignie dwa razy po jego wskazaniu. 
*2 Kiedy ekran dotykowy jest zablokowany, kategorie  lub  nie będą dostępne.

Funkcja

Przycisk WŁ./WYŁ. *3*4 
Przycisk trybu pracy *3 *4 
Przycisk ustawiania temperatury *3*4 
Przycisk ustawienia prędkości wentylatora *3*4 
Przycisk WŁ./WYŁ. harmonogramu *3*4 

*3 Przyciski, które można zablokować, to przyciski wyświetlane w oknie głównym. 

3 
1. Wskaż przycisk  Lock Buttons (Zablokowanie przycisków) (w oknie ustawień ograniczeń [Restriction Setting].

2 

Zapisuje ustawienia.

1 

3 

4

2 

2. Wskaż przycisk Save (zapisz) 3. 

Jeśli wprowadzono prawidłowe hasło, wyświetli się okno 
zablokowania przycisków.  

• Początkowe hasło logowania to „0000”. Jeśli to konieczne, zmień hasło. 
• Jeśli zapomnisz hasła, przeczytaj odpowiedni rozdział Instrukcji instalacji.

5

 

7 

8 

Aby się zalogować:

1 3 

2 

Main Menu (Menu główne) > Restriction Settings (Ustawienia ograniczeń) 

Main Menu 9 (Menu główne) > Restriction Settings (Ustawienia ograniczeń) > Lock Buttons (Zablokowanie przycisków) 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Ustawienia ograniczeń  

  Wybieranie funkcji do zablokowania oraz ustalanie hasła odblokowu-
jącego zablokowane funkcje 

Wybieranie funkcji do zablokowania  

1 
Użyj tych przycisków, by wybrać ele-
menty do zablokowania, gdy urucho-
mione jest blokowanie przycisków.

2. Wprowadź hasło w oknie logowania [Login] i wskaż przycisk Login. Więcej informacji na temat logo-
wania znajdziesz poniżej. Jeśli wprowadzone zostanie poprawne hasło, pojawi się okno zablokowania 
przycisków [Lock Buttons]. 

3. Naciśnij przycisk Category (Kategoria) 1, który przypisany jest funkcji do zablokowania. Pojawi się 
okno przedstawiony na rysunku powyżej. (Elementy w każdej kategorii oraz rodzaje funkcji, które można 
zablokować, spisano w Tabeli A.) 

4. Wskaż przycisk 2, który odpowiada funkcji do zablokowania, by pojawił się symbol  . 
(Elementy, którym odpowiada ikona  , nie mogą być zablokowane.) 

5. Wskaż przycisk Save (zapisz) 3. 

Tabela A. Lista elementów i funkcji w każdej kategorii 

*4 W oknie głównym ikona  pojawi się na zablokowanych przyciskach. 

Ustawianie hasła odblokowującego 

Zapisuje ustawienia. 

1. Wskaż przycisk  Lock Buttons (Zablokowanie 
przycisków) button w oknie ustawień ograniczeń 
[Restriction Setting]. 

2. Wprowadź hasło w oknie logowania [Login] i wskaż 
przycisk Login. Więcej informacji na temat logowa-
nia znajdziesz poniżej. Jeśli wprowadzone zostanie 
poprawne hasło, pojawi się okno zablokowania 
przycisków [Lock Buttons]. 

3. Naciśnij pzycisk 1 . Pojawi się okno przedstawio-
ny na rysunku po lewej. 

4. Aby umożliwić odblokowywanie przycisków bez 
wprowadzania hasła, wskaż przycisk 2 “Bez 
hasła” [No password], by aktywować przycisk. Aby 
urządzenie wymagało wprowadzenia hasła w celu 
odblokowania przycisków, wskaż przycisk 2 “Hasło” 
[Password], by aktywować przycisk. 

5. Wskaż przycisk Save (zapisz) 3.

Aby zmienić hasło: 
1. Wprowadż bieżące hasło w oknie logowania, a następnie wskaż 

przycisk 4 . Pojawi się okno przedstawione po lewej. 
2. Wprowadź nowe hasło w polu 5 "Nowe hasło" [New Password].

*  Hasło powinno mieć od 4 do 8 znaków. 
Wskaż przycisk 8 , by skasować znak.

3. Wskaż pole  "Powtórz hasło" [Retype Password] i po-
nownie wprowadź nowe hasło. 

4. Wskaż przycisk 7 OK, by dokonać zmiany hasła i powró-
cić do poprzedniego okna.

Przycisk Kategoria Przycisk Aktywuj/wyłącz blokadę

Przycisk Zapisz

Przycisk Zapisz

Użyj hasla logowania do odblokowania przycisków.

1. Wprowadź hasło logowania z klawiatury 1 na ekranie doty-
kowym. Wskaż przycisk 2 , by skasować znak.
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Main Menu (Menu główne) > Restriction Settings (Ustawienia ograniczeń) > Set Temperature Range Limit (Ustaw ograniczenie zakresu temperatury) 
• Ustawienie zakresu temperatury oraz tryb pracy, który może zostać ustawiony, zależą od jednostki 

wewnętrznej oraz modeli sterowników zdalnych. 
• Zakresy temperatury chłodzenia i ogrzewania mogą być ustawione pod następującymi warunkami: 

-  Różnica między górnym ograniczeniem temperatury chłodzenia i ogrzewania jest równa lub większa 
niż minimalna różnica temperatury, która różni się w zależności od modelu jednostki wewnętrznej. 

-  Różnica między dolnym ograniczeniem temperatury chłodzenia i ogrzewania jest równa lub większa 
niż minimalna różnica temperatury, która różni się w zależności od modelu jednostki wewnętrznej. 

• Praca z wykorzystaniem lokalnych sterowników zdalnych, które są podłączone do jednostek, Mr. SLIM® 
nie może być zablokowana z AT-50B. Zamiast tego użyj funkcji blokowania przycisków na sterownikach. 

• Jeśli ograniczenia temperatury są zbyt wysokie lub zbyt niskie, funkcja System-Changeover 
(zmiana systemu) może działać nieprawidłowo, a jednostki mogą nie pracować w wybranym trybie 
(chłodzenia lub ogrzewania).
Przy korzystaniu z funkcji System-Changeover zalecane jest nie używać funkcji ograniczenia temperatury. 

• Grupy sterownika DIDO, grupy LOSSNAY oraz grupy jednostek powietrzno-wodnych (PWFY) nie 
obsługują funkcji ustawiania zakresu ograniczeń temperatury [Set Temperature Range Limit].

5 

4

1
Wyświetla listę nazw grup 
w wyskakującym okienku. 

2

Wyświetla numery grup.
Wskaż przycisk konkretnej grupy, 
by edytować jej ustawienia.

3 

Main Menu (Menu główne) > Restriction Settings (Ustawienia ograniczeń) 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Ustawienia ograniczeń (cd.) 

  Ustawianie zakresów temperatury, w ramach których temperatura podczas 
pracy może być ustawiona przy pomocy lokalnych sterowników zdalnych

Wybór wszystkich grup 

Edytuje zakres temperatury dla 
wybranej grupy. 

 Przyciski
Służą do przewijania stron. (Na 
każdej stronie znajdują się cztery 
grupy.) 

1. Wskaż przycisk 2 Set Temperature Range Limit (ustaw zakres ograniczenia temperatury) w oknie 
ustawień ograniczeń [Restriction Settings]. 

2. Odczytaj rozwijany komunikat i wskaż przycisk OK, żeby zatwierdzić. 

3. Kliknij przycisk 2 Group (grupa) w oknie ustawień ograniczeń [Set Temperature Range Limit], by wy-
brać grupy, których ustawienia chcesz zmienić. 

4. Wskaż przycisk Edit (edytuj) 3. 

5. Użyj przycisków  4  pokazanych w wyskakującym okienku po prawej, 
aby ustawić zakres każdego trybu pracy (chłodzenia, ogrzewania i AUTO).

Aby wyzerować dolne ograniczenie, przyciskaj przycisk  , aż pojawi się 
symbol  . Aby wyzerować górne ograniczenie, przyciskaj przycisk  , 
aż pojawi się symbol  .
Nie wszystkimi funkcjami można sterować przy pomocy wszystkich lokal-
nych sterowników zdalnych. Przyciski  nieobsługiwanych funkcji 
zostaną wyszarzone.

6. Wskaż przycisk 5 OK, by zapisać ustawienia.

Przycisk Wybierz wszystkie  

Przycisk Pokaż listę nazw grup  

Przycisk Grupa  

Przycisk Edycja  
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Main Menu (Menu główne) > Restriction Settings (Ustawienia ograniczeń) > Prohibit Remote Controller (Zablokowanie obsługi za pomocą zdalnego sterownika) 

・ Okno przedstawione po lewej zawsze wyświetla aktualny status 
elementów zablokowanych/dostępnych. Jeśli zdarzy się coś, co 
zmieni status zablokowania/dostępności danego elementu, okno 
wyświetli uaktualnione informacje. (Symbol pojawi się lub zniknie.) 

・Kiedy ta funkcja jest aktywna, przyciski AT-50B nie mogą być zablo-
kowane przy pomocy sterownika systemu.  

・Podczas dostępu do zablokowanych ustawień symbol  pojawi się na odpowiednich ikonach. 
・Ustawienia, które można zablokować i odblokować, zależą od rodzaju grupy. 

1 WŁ./WYŁ. 

2 Tryb pracy 

3 Ustawiona temperatura 

4   Resetowanie wskaźnika konieczności przeprowadzenia czyn-
ności serwisowych(wskaźnika wymiany filtra/poziomu wody) 

5 Kierunek przepływu powietrza 

 Prędkość wentylatora 

7 Timer 

Grupy jednostek wewnętrznych

○ 
○ 

○ 

○ 

○1 

○1 

○1 

Grupy LOSSNAY
○ 
× 
× 

○ 

× 
× 
× 

Jednostka powietrzno-wodna (PWFY)

○ 
○ 

○ 

○ 

× 
× 
× 

*1 [Kierunek przepływu powietrza], [Prędkość wentylatora], oraz [Timer] mogą nie być wyświetlone, w zależności 
od podłączonego sterownika zdalnego lub modelu jednostki. 

Zablokowane → Dostępne 

Main Menu (Menu główne) > Restriction Settings (Ustawienia ograniczeń) 

・Gdy symbol  pojawia się na przycisku “Prohibit Remote Controller” (Zablokowanie obsługi za pomocą zdalnego sterownika), ta funkcja nie będzie dostępna.

5
4 

1 
Wyświetla listę nazw grup 
w wyskakującym okienku.

2 
Wyświetla numery grup. 
Wskaż przycisk konkretnej 
grupy, by edytować jej 
ustawienia. 

Wybór wszystkich grup

WŁ./WYŁ., Tryb pracy, Ustawiona 
temperatura  

3 Przycisk Edycja  
Edytuje zakres temperatury dla wybranej grupy. 

Przycisk 
przewijania

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Ustawienia ograniczeń (cd.) 

  Blokowanie i odblokowywanie dostępu do elementów ustawienia 
w poniższej tabeli z lokalnych i innych sterowników systemu

1. Wskaż przycisk 3 Prohibit Remote Controller (Zablokowanie obsługi za pomocą zdalnego 
sterownika) w oknie ustawień ograniczeń [Restriction Settings]. 

2. Odczytaj rozwijany komunikat i wskaż przycisk OK, żeby zatwierdzić. 
3. Kliknij przycisk 2 Group (grupa) w oknie zablokowania obsługi za 

pomocą zdalnego sterownika [Prohibit Remote Controller], by wybrać 
grupy, których ustawienia chcesz zmienić. 

4. Wskaż przycisk Edit (edytuj) 3. 
5. Jeśli grupy wybrane w kroku trzecim zawierają dwa lub więcej 

rodzajów jednostek (klimatyzatory, jednostki LOSSNAY lub jednostki 
powietrzno-wodne (PWFY)), pojawi się okno wyboru rodzaju jednostki. 
Wybierz rodzaj jednostki, który ma być obsługiwany.  
(Rodzaj jednostki oznaczony symbolem  nie może być wybrany.) 

6. Użyj przycisków 4 w wyskakującym okienku po prawej, by zabloko-
wać lub odblokować dostęp do każdego elementu. 

7. Wskaż przycisk 5 OK, by zapisać ustawienia. 

Wyświetlane komunikaty będą zmie-
niać się w przedstawiony sposób 
z każdym naciśnięciem przycisku.

Przyciski  
Służą do przewijania stron. 
(Na każdej stronie znajdują się 
cztery grupy.) 

TimerResetowanie wskaźnika konieczności przepro-
wadzenia czynności serwisowych, Kierunek 
przepływu powietrza, Prędkość wentylatora

Przycisk Wybierz wszystkie  

Przycisk Pokaż listę nazw grup  

Przycisk Grupa  
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Main Menu (Menu główne) > Restriction Settings (Ustawienia ograniczeń) > Operation Mode Selection Limit (Ograniczenie wyboru trybu pracy) 

・Gdy ta funkcja jest używana, funkcja System-Changeover (zmiany systemu) jest niedostępna. 
・Uwaga: ta funkcja nie jest dostępna dla niektórych jednostek wewnętrznych. W tym przypadku 

zmiana trybu pracy nie może być ograniczona przy pomocy lokalnego sterownika zdalnego. 
・Grupy sterownika DIDO, grupy LOSSNAY oraz grupy jednostek powietrzno-wodnych (PWFY), 

które nie obsługują tej funkcji, nie mogą zostać wybrane. 
・W grupie, w której jednostka powietrzno-wodna (PWFY) i klimatyzatory zostały podłączone do jed-

nostki zewnętrznej serii Y, funkcja ograniczenia wyboru trybu pracy może nie działać prawidłowo. 

1 Przycisk 
Brak ograniczeń 
Brak chłodzenia 

Brak ogrzewania/chło-
dzenia

Brak ogrzewania

Wyjaśnienie 
Ograniczenia zostaną skasowane. 
Tryby chłodzenia, osuszania i automatyczny nie mogą być wybrane przy pomocy przycisku Tryb pracy. 
Tryby ogrzewania i automatyczny nie mogą być wybrane przy pomocy przycisku Tryb pracy.
Tryby chłodzenia, osuszania, ogrzewania i automatyczny nie mogą być wybra-
ne przy pomocy przycisku Tryb pracy. 

Main Menu (Menu główne) > Restriction Settings (Ustawienia ograniczeń) 

・Gdy symbol  pojawia się na przycisku “Operation Mode Selection Limit” (ograniczenie wyboru trybu pracy), ta funkcja będzie niedostępna.

3 

2 

4 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Ustawienia ograniczeń (cd.) 

 Ograniczenie wyboru trybu pracy (zmiana sezonowa) 
Wybór konkretnych trybów pracy dla wszystkich grup przy pomocy tego sterownika lub lokalnego sterow-
nika zdalnego może być ograniczony. 
Wybór trybu pracy może być na przykład ograniczony ze względu na porę roku. 
Ograniczenie trybu chłodzenia (zima), ograniczenie trybu ogrzewania (lato), ograniczenie trybów chłodze-
nia i ogrzewania (sezony przejściowe)

1

1. Wskaż przycisk 4 Set Temperature Range Limit (ustaw zakres ograniczenia temperatury) w oknie 
ustawień ograniczeń [Restriction Settings]. 

2. Wskaż przycisk 1 , by ustawić ograniczenie trybu pracy. 
* Ponownie wciskaj 1, by wybrać z poniższych ustawień. 

Naciśnij przycisk 2, by ustawić różne rodzaje ograniczeń dla różnych grup. 

Grupy, których ustawienia ograniczeń są inne niż ustawieniewspólne,  zostaną podkreślone 

na ekranie.

3. Wybierz grupy, które obejmie ustawienie, przy pomocy przycisku Grupy 3. 
4. Wskaż przycisk Save (zapisz) 4. 
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Main Menu (Menu główne) > Control Panel (Panel sterowania) 

Main Menu (Menu główne) > Control Panel (Panel sterowania) > Display Format (Format wyświetlania) 

Okno formatu wyświetlania :1/3

4 

1 
2 
3 

5 

 

7 

8

9

5

・ Okno formatu wyświetlania [Display Format] zawiera trzy strony (1/3 - 3/3). Użyj przycisków 4 
 , by przewijać strony. Po ustawieniu wszystkich wartości wskaż przycisk 5 (zapisz).

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Panel sterowania 

 Wybieranie podstawowych ustawień wyświetlania w oknie głównym (HOME) lub oknie menu 
Wskaż przycisk  Display Format (format wyświetlania) w oknie panelu sterowania [Control Panel]. 

Aby wybrać język wyświetlany na ekranie: 
1. Wskaż przycisk 1 Language (język) w oknie formatu wyświetlania 

[Display Format] (1/3). 

2. Wybierz żądany język z opcji językowych (przyciski oznaczone 
cyfrą  na rysunku) w rozwijanym oknie. 

3. Wciśnij przycisk 7 OK, by wrócić do poprzedniego okna. 

Wskaż przycisk 2 Temperature unit (Jednostka temperatury) w oknie formatu wyświetlania [Display Format] (1/3), by przełączać między , , i .

Aby wybrać jednostkę temperatury: 

Pokaż lub ukryj temperaturę pomieszczenia 
Wskaż przycisk 3 Room Temperature (temperatura pomieszczenia) w oknie formatu wyświetlania 
[Display Format] (1/3), by przełączać między Pokaż  i Ukryj

Aby pokazać/ukryć ikonę trybu chłodzenia/ogrzewania (podczas trybu 
pracy Auto), gdy dozwolona jest funkcja trybu pracy: 
Wskaż przycisk 8 Automatic Mode Display Setting (ustawienie wyświetlania w trybie automatycz-
nym), by przełączać między opcjami Pokaż ( ) i ukryj ( )
(Przykład) Okno główne [HOME] Pokaż Ukryj

Aby ustawić czas wygaszania podświetlenia: 
Wskaż przycisk 9 Backlight timeout setting (Ustawienie wygaszania podświetlenia), by ustawić czas wygaszania. 
Podświetlenie zgaśnie po określonym czasie nieużywania urządzenia.
* Wciskaj przycisk wielokrotnie, by wybrać z poniższych ustawień. 

Podświetlenie nie zgaśnie, dopóki błąd nie zostanie usunięty. 

• ºF: Temperatura jest wyświetlana w stopniach Fahrenheita. 
• °C:  Temperature jest wyświetlana w stopniach Celsjusza ze skokiem o 0,5 stopnia. (Nawet jeśli wybierzesz „ºC”, 

temperatury będą wyświetlane ze skokiem o 1 stopień dla grup jednostek powietrzno-wodnych (PWFY). 
• 1ºC: Temperature jest wyświetlana w stopniach Celsjusza ze skokiem o 1 stopień. 

Okno formatu wyświetlania :2/3

1 min. → 3 min. → 5 min. → 7 min. → 10 min.
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Main Menu (Menu główne) > Control Panel (Panel sterowania) 

Main Menu (Menu główne) > Control Panel (Panel sterowania) > Display Format (Format wyświetlania) 

Okno formatu wyświetlania :1/3

 

1

2 

 

4 
5

3



Okno ustawień nazwy grupy

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Panel sterowania (cd.) 

Aby zmienić nazwę grupy: 
1. Wskaż przycisk  Jump to the group name setting screen (Przejdź do okna ustawienia nazwy 

grupy) w oknie formatu wyświetlania [Display Format] (3/3). 

2. Wybierz przycisk nazwy danej grupy  w oknie ustawień nazwy grupy [Group Name Setting], by zmie-
nić jej nazwę. 

3. Wprowadź nazwę grupy w wyskakującym okienku. (Szczegółowe informacje znajdziesz na następnej 
stronie.) Nazwy grup można kopiować i wklejać przy użyciu przycisków  Copy (kopiuj) i  Paste 
(wklej). 

4. Wskaż przycisk Save (zapisz) 5.

Okno wprowadzania znaków 

By wprowadzić ciągi znaków, na przykład w nazwie grup (maks. 16 znaków), wykonaj następujące 
czynności: 

Aby wprowadzić ciąg znaków: 
1. Wskaż przycisk 1 , , , , lub  , by wybrać wielkie litery, małe litery lub symbole 

numeryczne i inne. 
2. Wprowadź znaki przy pomocy 2 klawiatury. 

*  Przesuwaj ekran w górę i w dół przy pomocy przycisków 3  , by zobaczyć wszystkie znaki. 

*  By wprowadzić zmianę, naprowadź kursor na znak przy pomocy przycisku  4  , a następnie 
skasuj znak za pomocą przycisku 5 DELETE lub nadpisz nowym znakiem. 

3. Po wprowadzeniu znaków wskaż przycisk  OK , by wrócić do poprzedniego okna.





5
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1

2

3

4

3

Main Menu (Menu główne) > Control Panel (Panel sterowania) > Function Key Setting (Ustawienie przycisków funkcyjnych) 

• Żadne funkcje nie są domyślnie przypisane przyciskom F1 i F2. 
• Przyciski F1 i F2 działają tylko w oknie głównym [HOME]. 
•  Aby użyć przycisku F1 lub F2 do wykonania funkcji, należy ustawić pewne ustawienia operacji 

wspólnej. (Informacje o ustawieniach operacji wspólnej znajdziesz na stronie 40.) 
•  If w polu wyboru pojawia się symbol “ ”, funkcja odpowiadająca temu polu nie jest dostępna i nie 

może być przypisana przyciskom F1 i F2. 

3 

Main Menu (Menu główne) > Control Panel (Panel sterowania) 

Main Menu (Menu główne) > Control Panel (Panel sterowania) > Volume Control (Regulacja głośności) 

•  Ustawienia głośności i jasności zostaną natychmiast zmienione, ale nie zostaną zapisane, dopóki nie 
zostanie wciśnięty przycisk 3 Save (zapisz).

1 

2

3

Main Menu (Menu główne) > Control Panel (Panel sterowania) 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Panel sterowania (cd.) 

  Przypisywanie funkcji operacji wspólnej przyciskom funkcyjnym 
Function Button 1 (F1) i Function Button 2 (F2) 

Wskaż przycisk  Function Key Setting (ustawienia przycisków funkcyjnych) w oknie panelu sterowania [Control Panel]. 

1. Wskaż znacznik [ ] odpowiadający funkcji, którą chcesz przypisać przyciskowi F1 lub F2, tak aby 
znacznik został wyświetlony w formie [ ]
(Zaznacz znacznik w kolumnie F1, by przypisać funkcję przyciskowi F1 oraz znacznik w kolumnie F2, 
by przypisać funkcję przyciskowi F2. Ponownie wskaż przycisk, aby wyświetlił się w formie [ ] , by 
anulować  wybór.) 

2. Wskaż przycisk Save (zapisz) 3. 

 Regulacja głośności i jasności 
Wskaż przycisk  Display Format (format wyświetlania) w oknie panelu sterowania [Control Panel].

Aby dostosować głośność: 
1. Wskaż przycisk 1 Sound (dźwięk) w oknie regulacji głośności [Volume Control]. 

Z każdym przyciśnięciem przycisku 1 Sound (dźwięk) poziom głośności zmienia się następująco: 
[Poziom 0] → [Poziom 1] → [Poziom 2]→ [Poziom 3]. 

2. Wskaż przycisk Save (zapisz) 3. 

Aby dostosować jasność: 
1. Wskaż przycisk 2 Brightness (jasność) w oknie regulacji głośności [Volume Control]. 

Z każdym przyciśnięciem przycisku 2 Brightness (jasność) poziom jasności zmienia się następująco: 
[70%]→ [80%]→ [90%]→ [100%]. 

2. Wskaż przycisk Save (zapisz) 3.
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Main Menu (Menu główne) > Control Panel (Panel sterowania) > Touch Panel Calibration (Kalibracja panelu dotykowego) 

• Jeśli dany kwadrat nie zostanie wskazany w ciągu 1 minuty od wskazania poprzedniego kwadratu, 
kalibracja zostanie anulowana i wyświetli się okno panelu sterowania [Control Panel]. 

• Żeby prawidłowo skalibrować okno, do wskazywania kwadratów użyj szpiczastego, nieostrego przedmiotu.
* Ostre przedmioty mogłyby porysować panel dotykowy. 

Main Menu (Menu główne) > System Management (Zarządzanie systemem) 

Main Menu (Menu główne) > System Management (Zarządzanie systemem) > Status List (Lista stanu urządzeń) 

• Grupy, których błędy zostały zresetowane, zostaną oznaczone ikoną wskazującą, że zostały zatrzymane. 

• Jeśli wystąpi błąd, zanotuj kod błędu i skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia lub serwisantem. 

4 

Wyświetla liczbę błędów

Wyświetla nazwę grupy, w której 
znajduje się jednostka, której 
wskaźniki błędu/wymiany filtra 
są włączone.

Wyświetla adres M-NET jedno-
stek, których wskaźniki błędu/
wymiany filtra są włączone.   

Wyświetla kod wykrytego błędu. 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Panel sterowania (cd.) 

 Kalibracja panelu dotykowego 

1. Wskaż przycisk  Touch Panel Calibration (Kalibracja panelu dotykowego w oknie panelu sterowa-
nia [Control Panel]. Wskaż przycisk OK w oknie umożliwiającym potwierdzenie dokonanych ustawień. 

2. Wskazuj białe kwadraty (4) w wyświetlanej kolejności, zaczynając od lewego górnego narożnika. 
3. Po wskazaniu wszystkich 9 kwadratów wyświetli się okno panelu sterowania [Control Panel]. 

Zarządzanie systemem 

 Sprawdzanie i resetowanie błędu lub wskaźnika konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych
Wskaż przycisk  Status List (Lista stanu urządzeń) w oknie zarządzania systemem [System management]. 

2 

Aby sprawdzić błąd: 
1. Wskaż przycisk 1 zakładki usterki [Malfunction], by sprawdzić liczbę błędów, nazwy grup, w których 

wystąpiły błędy, adresy jednostek, w których wystąpiły błędy oraz kody błędów. 

Aby zresetować błąd: 
1. Wskaż przycisk 1 zakładki usterki [Malfunction]. 
2. Wskaż przycisk 2 All Reset (resetuj wszystkie). 
3. Wskaż przycisk OK w wyskakującym okienku.

1

Liczba błędów

Nazwa grupy

Źródło błędu w adresie urządzenia 

Kod błędu
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・Gdy pojawia się wskaźnik wymiany filta, wyczyść, wymyj lub wymień filtr zgodnie z zapotrzebowaniem. 
Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi klimatyzatora lub jednostki LOSSNAY. 

・Kiedy symbol  pojawia się na przycisku Reset, przycisk jest niedostępny.

Main Menu (Menu główne) > System Management (Zarządzanie systemem) 

Main Menu (Menu główne) > System Management (Zarządzanie systemem) > System-Changeover (Zmiana systemu) 

・ Jeśli ograniczenia temperatury są zbyt wysokie lub zbyt niskie (patrz: strona 46), funkcja System-Changeover (zmiana 
systemu) może działać nieprawidłowo, a jednostki mogą nie pracować w wybranym trybie (chłodzenia lub ogrzewania). 

・ Funkcja System-Changeover (zmiana systemu) nie jest dostępna w przypadku następujących typów urządzeń: 
równocześnie działających jednostek chłodzących/grzewczych (przy aktywnej funkcji automatycznej zmiany trybu 
pracy), jednostek serii Mr. SLIM®, jednostek LOSSNAY, sterowników DIDO i jednostek powietrzno-wodnych (PWFY).

・ Kiedy symbol  pojawia się na przycisku “System-Changeover” (zmiana systemu), ta funkcja jest 
niedostępna.

3 

4 

5 

Wyświetla liczbę wykrytych wskaźników 
czynności serwisowych.

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Zarządzanie systemem (cd.) 

Aby sprawdzić informacje o jednostkach, których wskaźniki czynności ser-
wisowych są włączone: 

1. Wskaż przycisk 3 zakładki wskaźnika czynności serwisowych [Maintenance Sign] i sprawdź liczbę jedno-
stek, których wskaźniki czynności serwisowych są włączone, nazwy grup, do których należą, oraz ich adresy.

Aby zresetować wskaźnik czynności serwisowych 
(na przykład po wyczyszczeniu filtra) 

4 Przycisk Reset : Resetuje konkretny wskaźnik czynności serwisowych. 
5 Przycisk All Reset (resetuj wszystkie) :  Resetuje wszystkie wskaźniki filtra.  

(Przycisk niedostępny dla jednostek powietrzno-wodnych (PWFY)).

 Używanie funkcji System-Changeover (zmiany systemu) 
Use trybu System-Changeover, by automatycznie zmieniać grupę jednostek wewnętrznych, które są podłączone do 
tej samej jednostki zewnętrznej z trybu chłodzenia na tryb ogrzewania, w zależności od zmian temperatury. 
Użyj tej funkcji, by sterować jednostkami wewnętrznymi, które nie mają trybu automatycznej zmiany. Jednostki mogą 
pracować w trybie ogrzewania rano, a następnie jednocześnie, automatycznie przejść w tryb chłodzenia lub ogrzewa-
nia na przykład po poludniu, bez potrzeby ręcznej zmiany trybu każdej jednostki przy pomocy zdalnego sterownika. 

 *  Ta funkcja nie powinna być używana jednocześnie z funkcją System-Changeover (zmiany systemu) w jednost-
kach zewnętrznych lub innych sterownikach systemu. 

 *  Kiedy tryb System-Changeover ustawiony jest na [Auto], tryb pracy jest wybierany na podstawie zapotrzebo-
wania większości grupy, z uwzględnieniem wydajności każdej jednostki wewnętrznej. Kiedy ustawiona jest 
funkcja grupy reprezentacyjnej [Representative Group], tryb pracy wybierany jest na podstawie tej grupy poprzez 
aktualizowanie jej statusu co 15 minut i, w razie potrzeby, przełączanie między trybem chłodzenia i ogrzewania.  
Ponieważ tryb pracy wybierany jest na podstawie zapotrzebowania grupy reprezentacyjnej lub większości grup, 
może się zdarzyć, że odpowiednia temperatura nie zostanie utrzymana we wszystkich obszarach.

Liczba wykrytych wskaźników czynności serwisowych
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・Początkowe ustawienie dla grupy reprezentacyjnej to grupa w konkretnym bloku o najniższym numerze. 
・W grupie, w której jednostka powietrzno-wodna (PWFY) i klimatyzatory zostały podłączone do jednostki ze-

wnętrznej serii Y, funkcja System-Changeover (zmiany systemu) może nie działać prawidłowo. 

Tryb System-Change-
over (zmiany systemu)
None (ustawienie domyślne)

Grupa repre-
zentacyjna

Ustawienie 

Wybierz tę opcję, by nie korzystać z funkcji System-Changeover. 
Tryby pracy (chłodzenie/ogrzewanie) będą zmieniane na podstawie następujących czynników: 
Różnice między ustawioną temperaturą a temperaturą pomieszczenia dla wszystkich 
grup jednostek wewnętrznych, które są połączone do konkretnej jednostki zewnętrznej, 
oraz wydajność każdej jednostki wewnętrznej w każdej grupie. 
* Tryb pracy grup jednostek, które nie pracują, lub tych, które pracują w trybie nawiewu lub Auto, 

pozostaną takie same. 

Tryby pracy (chłodzenie/ogrzewanie) będą zmieniane na podstawie różnicy między 
ustawioną temperaturą grupy reprezentacyjnej a temperaturą pomieszczenia. 
* Kiedy klimatyzatory grupy reprezentacyjnej nie pracują lub pracują w trybie nawiewu lub Auto, 

funkcja System-Changeover (zmiany systemu) będzie działać tak samo, jak wtedy, gdy funkcja 
System-Changeover ustawiona jest na tryb Auto. 

・Cztery cyfry muszą być wskazane w odpowiedniej kolejności. Jeśli wskażesz cyfry w błędnej kolejności, 
zacznij raz jeszcze od cyfry 1. 

・Przetrzyj miękką, suchą ściereczką, ściereczką namoczoną w wodzie z delikatnym detergentem lub 
ściereczką zwilżoną alkoholem etylowym. Do czyszczenia nie wolno stosować kwasowych, zasado-
wych ani organicznych rozpuszczalników.

Wyświetla informację o 
bieżącym trybie pracy. 
Tryb chłodzenia: 
Tryb ogrzewania: 1

2 

3 

Wyświetla adresy jednostek 
zewnętrznych i nazwy grup 
w danym bloku. 

Wykorzystanie - Ustawienia menu głównego 
Zarządzanie systemem (cd.) 

Wyświetla numer bloku. Wszystkie 
jednostki w danej grupie pracują w 
tym samym trybie. Sterownik AT-
-50B automatycznie tworzy bloki 
na podstawie informacji o podłą-
czeniu rury na czynnik chłodniczy 
oraz informacji o ustawieniu grupy 
każdej jednostki.

Wyświetla numer przypisany grupom jednostki wewnętrznej, które są połączone z jednostkami 
zewnętrznymi w danym bloku. Wybierz grupę reprezentacyjną z tej listy, kiedy grupa reprezen-
tacyjna [Representative Group] jest wybrana dla trybu System-Changeover (zmiany systemu). 

1. Wskaż przycisk 2 System-Changeover (zmiany systemu) w oknie zarządzania systemem [System management]. 
2. Wskaż przycisk 1 Change mode (zmiany trybu), by wybrać opcje braku [None], automatyczną [Auto] i grupy reprezentacyjnej [Representative Group]. 

Kiedy wybrana jest grupa reprezentacyjna [Representative 
Group], wyświetlana będzie ta grupa, która w danym mo-
mencie ma przypisaną funkcję reprezentacyjną. 

* Aby wyznaczyć inną grupę jako grupę reprezentacyjną, wybierz 
nową grupę w oknie, które się pojawi (pokazane po prawej), gdy 
przycisk 2 Representative Group (grupy reprezentacyjnej) jest 
wciśnięty, a następnie wciśnij przycisk OK.

Konserwacja 
Okno czyszczenia panelu dotykowego 

Czyszczenie panelu dotykowego 
To okno pozwala użytkownikowi wytrzeć panel dotykowy bez przypadkowego zmieniania ustawień. 

1. Dotknij ikony  w oknie menu głównego [Main menu], by przywołać okno przedstawione powyżej.
2. Po wyczyszczeniu panelu dotykowego dotknij czterech cyfr w narożnikach 1, 2, 3 i 4 w tej kolejności, 

by powrócić do okna menu głównego [Main Menu]. 

3. Wskaż przycisk 3 Save (zapisz) w oknie zmiany systemu [System-Changeover]. 

Tryb pracy 

Nr bloku

Uśrednianie

Lista grup

Przycisk wyświetlania informacji o bloku
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Problem

Wskaźnik operacji wspólnej WŁ./WYŁ. miga. Rozwiązanie
Touch Main Menu (Dotykowe menu główne) > System 
Management (Zarządzanie systemem) > Status List (Lista 
stanu urządzeń) 
W zakładce usterki sprawdź kod błędu oraz adres błędu 
wyświetlony na ekranie, a następnie skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Więcej informacji na stronie 59. 

Problem

Problem

Problem 

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Źródło zasilania

Warunki pracy

Waga

Temperatura

Wilgotność

Wymiary zewnętrzne (szer. × wys. × gł.)

Dane techniczne

30 V, prąd stały *1 
(wyłącznie do podłączenia do M-NET) 

Zakres temperatury podczas pracy 

Zasilanie z zasilacza linii transmisyjnej lub z jednostek zewnętrznych 
przewodem transmisyjnym M-NET. Współczynnik zasilania sterowni-
ka*2 AT-50B wynosi „4”. 

Zakres temperatury przechowywania 
30%~90% RH (bez skraplania)
0,5 kg
180 x 120 x 30 mm 

*1 Nie wolno stosować powszechnie dostępnego w sprzedaży zasilacza prądu stałego. Zastosuj zasilacz linii transmisyjnej (PAC-SC51KUA itp.) 
firmy Mitsubishi. 

*2 „Współczynnik zużycia energii” obliczany jest na podstawie porównywalnego zużycia energii przez urządzenia zasilane linią transmisyjną M-NET. 
Zapoznaj się z uwagą zamieszczoną na końcu sekcji 1-5 instrukcji obsługi: „Schemat systemu”. 

Rozwiązywanie problemów 

 jest wyświetlany na ekranie. 

Wskaźnik wymiany filtra jest wyświetlany na ekranie. 

Touch Main Menu (Dotykowe menu główne) > System 
Management (Zarządzanie systemem) > Status List (Lista 
stanu urządzeń) 
W zakładce usterki sprawdź kod błędu oraz adres błędu 
wyświetlony na ekranie, a następnie skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Więcej informacji na stronie 59. 

Touch Main Menu (Dotykowe menu główne) > System 
Management (Zarządzanie systemem) > Status List (Lista 
stanu urządzeń) 
W zakładce usterki sprawdź adres na ekranie. Wyczyść 
filtr jednostki, której wskaźnik filtra jest włączony, zgodnie 
z instrukcją odpowiedniej jednostki. Więcej informacji na 
stronie 59.

Sygnał zarzymania awaryjnego [Emergency Stop (Level-signal)] jest wyświetlany na ekranie, a sterownik nie reaguje na wciskanie przycisku WŁ./WYŁ.. 

Jeśli interfejs wejścia zewnętrznego odbiera sygnał 
zatrzymania awaryjnego, wszystkie jednostki wewnętrzne, 
jednostki LOSSNAY i jednostki powietrzno-wodne (PWFY) 
sterowane przy pomocy AT-50B zostaną zatrzymane. 
Sterownik AT-50B, niskopoziomowe sterowniki systemu lub 
lokalne sterowniki zdalne nie będą reagować, dopóki sygnał 
zatrzymania awaryjnego nie zostanie wyłączony. Kiedy 
sygnał zostanie wyłączony, status pracy urządzenia sprzed 
otrzymania sygnału zostanie przywrócony.

0˚C-40˚C
-20˚C-+70˚C





Produkt został opracowany z myślą o użytkowaniu w warunkach mieszkalnych, 
firmach i w lekkim przemyśle. 

Opisywane urządzenie jest zgodne z następującymi przepisami UE: 
- Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE 

- Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji 
2011/65/EU 
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