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Ostrzeżenie dla instalatora 

Należy uważnie zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku, ponieważ zawierają 

one ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania oraz konserwacji. Po usunięciu opakowania 

należy sprawdzić integralność urządzenia. System musi spełniać aktualne normy bezpieczeństwa. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego, 

niewłaściwego i nieracjonalnego użytkowania. W razie konieczności naprawy należy skontaktować się 

z Autoryzowanym Centrum Technicznym. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może naruszyć 

bezpieczeństwo urządzenia. 

Urządzenie XRV mobile BMS 

Sterownik centralny XRV mobile BMS został zaprojektowany w sposób zapewniający prostotę 

użytkowania systemów Hokkaido. Instalacja trwa kilka minut i wymaga podłączenia do zasilania (90-

220 V AC) oraz podłączenia do systemu klimatyzacji za pośrednictwem magistrali XYE. Po zakończeniu 

instalacji i podłączeniu urządzenia do zasilania należy przejść do sekcji „Pierwsza konfiguracja” w 

niniejszej Instrukcji. 

Urządzenie jest wyposażone w moduł Wi-Fi, który umożliwia jego konfigurację i zarządzanie nim za 

pośrednictwem urządzeń mobilnych lub domowego komputera. Po przeprowadzeniu poprawnej 

konfiguracji systemem można także zdalnie sterować poprzez specjalną sekcję na stronie 

www.hokkaidobms.eu 

 

Instalacja 

Otwórz urządzenie, zdejmij pokrywę terminala i przymocuj do ściany lub skrzynki montażowej za 

pomocą odpowiednich wkrętów. 

Zasilanie 

Wymagane zasilanie to 90~220 V AC, 50/60 Hz. 

OSTRZEŻENIE!!! Nieprawidłowe podłączenie zasilania może spowodować poważne uszkodzenie 

jednostki. 

Przewody elektryczne zasilania i sterujące 

 

Linia AC 90-220 V 

Magistrala XYE 

Rys.1 
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Systemy z jednostkami wewnętrznymi serii 1 lub 2: podłączyć magistralę do jednostek wewnętrznych 

zgodnie z rys. 2 

Systemy ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi serii 4-5K oraz jednostkami zewnętrznymi serii XRV 

Plus- XRV K: podłączyć magistralę X-Y-E zgodnie z rys. 2.1 

Podłączyć urządzenie bezpośrednio do głównej jednostki zewnętrznej, sprawdzając, czy ustawienia 

adresu zostały wybrane automatycznie (patrz instrukcja jednostki zewnętrznej) 

Ponownie założyć pokrywę terminala. 

Zamknąć jednostkę, upewniając się, że haczyki zostały osadzone w gniazdach. 

 

 

Pierwsza konfiguracja 

Po włączeniu zasilania sterownik centralny wyemituje dwa 

krótkie sygnały dźwiękowe, jeśli została skonfigurowana do 

połączenia w lokalnej sieci Wi-Fi (domyślnej), lub jeden 

krótki sygnał dźwiękowy, jeśli została skonfigurowana do 

połączenia w sieci z modemem Wi-Fi. Po kilku sekundach 

wyemitowany zostanie kolejny sygnał dźwiękowy 

wskazujący gotowość sterownika do pracy. Jeżeli po 

włączeniu zasilania urządzenie wyemituje dwa krótkie 

sygnały dźwiękowe, można przejść do konfiguracji 

parametrów w celu połączenia scentralizowanej jednostki 

sterującej do sieci za pomocą modemu Wi-Fi. W innym 

przypadku, aby ustawić urządzenie w celu połączenia z 

lokalną siecią Wi-Fi, należy nacisnąć i przytrzymać 1 sekundę przycisk w otworze. (zobacz Rys. 3) 

 

Rys.2 

Rys.2.1 

 

Rys. 3 
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Pobrać oprogramowanie „Hokkaido 2.0” ze strony www.hokkaidobms.eu/download 

Podłączyć do sieci „Hokkaido_XRV” i uruchomić aplikację. Otworzyć ekran „Network” [Sieć] i wyłączyć 

przycisk „Use sensor network” [Użyj sieci lokalnej]. 

Uzupełnić pola właściwymi danymi routera i nacisnąć „Set” [Ustaw]. Scentralizowana jednostka 

sterująca wyemituje krótki sygnał dźwiękowy i połączy się z siecią. 

Wyjść z aplikacji, połączyć się ponownie z siecią i uruchomić ponownie aplikację. Jeżeli protokół DHCP 

nie został wykorzystany, będzie można wyświetlić ustawienia. W przypadku aktywnego protokołu 

DHCP, należy przejść do ekranu „Network” [Sieć] i nacisnąć przycisk „Search” [Szukaj]. 

Aplikacja wyszuka przypisany adres IP i zachowa go w celu kolejnego uzyskania dostępu. 

 

Panel 

Stan działania wyświetlany jest dla każdej podłączonej jednostki. 

A. Aktualizacja listy jednostek wewnętrznych. 

B. Modyfikacja parametrów działania wszystkich jednostek wewnętrznych. 

C. Wybór jednostek wewnętrznych, dla których mają zostać wprowadzone zmiany (po dokonaniu 

wyboru, nacisnąć przycisk „Set” [Ustaw], zob. następny rozdział: Ustawienia działania). 

D. Kliknąć dwa razy, aby zmienić ustawienia danej jednostki. (zobacz rys. 4) 

 

Rys. 4 

Ustawienia działania 

Na ekranie ustawień działania (zob. rys. 5), niektóre opcje mogą być aktywne lub nieaktywne, w 

zależności czy ustawienia dotyczą jednej czy wielu jednostek. 

A. Ustawianie trybu pracy. 

B. Ustawianie prędkości wentylatora. 

C. Ustawianie temperatury min. 

D. Ustawianie temperatury maks. 

E. Ustawianie temperatury zadanej 

F. Temperatura mierzona 

G. Udostępnianie zdalnego sterowania 

H. Udostępnianie sterowania żaluzją 
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I. Udostępnianie programatora tygodniowego 

J. Wysyłanie ustawień do sterownika centralnego 

K. Ustawianie nazwy jednostki zewnętrznej 

L. Tabela planowania tygodniowego 

M. Modyfikacja planu tygodniowego  

N. Wysyłanie planu tygodniowego do sterownika centralnego 

Aby zapisać zmiany w parametrach od A do I w sterowniku centralnym, należy nacisnąć przycisk J. 

Aby zmienić nazwę jednostki ( maks. 15 znaków) po jej ustawieniu, należy nacisnąć przycisk K. 

 

Rys.5 

Za pomocą przycisku M można zmodyfikować plany tygodniowe (zob. rys. 6). 

Planowanie tygodniowe ( Rys. 6 ) 

A. Modyfikacje – kolumny są następujące: Day, Hour, Minutes, Temperature, Operation mode (* 

no changes), Ventilation (* no changes) [Dzień, Godzina, Minuty, Temperatura,                                                          

Tryb działania ( * bez zmian), Wentylacja ( * bez zmian)] 

B. Dodawanie planu do listy. 

C. Anulowanie wszystkich zmian i powrót do poprzedniego ekranu 

D. Zapisywanie wszystkich zmian i powrót do poprzedniego ekranu 

Nacisnąć przycisk N (rys. 5), aby wysłać plany do sterownika centralnego. Plany będą aktywne 

wyłącznie jeśli aktywowany został przycisk „I”. 
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Rys. 6 

Ustawienia działania dla wszystkich jednostek 

Na ekranie ustawień działania dla wszystkich jednostek znajdują się 2 opcje niedostępne dla ustawień 

pojedynczych, które zapewniają następujące funkcje: 

A. aktywacja / dezaktywacja zdalnego sterowania 

B. blokada trybu działania, wybrać tryb działania i nacisnąć przycisk „Set” [Ustaw] 

zob. rys. 5.1 

W odniesieniu do pozostałych opcji zastosowanie mają wskazówki na rys. 5. 

 
Rys. 5.1 
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Ustawienia 

Ten ekran umożliwia ustawienie 

parametrów działania sterownika 

centralnego. 

A. Aktywacja/dezaktywacja hasła 

niezbędnego do wprowadzenia 

modyfikacji (hasło domyślne 

„Hokkaido”) 

B. Zmiana hasła 

C. Umożliwienie zarządzania 

sterownikiem centralnym z 

poziomu portalu internetowego 

D. Aktywacja/dezaktywacja alarmu 

w przypadku błędu jednostki 

E. Ustawianie czasu automatycznej 

aktualizacji listy jednostek 

zewnętrznych ! wewnętrznych na 

ekranie „Panel” 

F. Wskazuje listę zapamiętanych sterowników centralnych, aktywne polecenie oraz polecenie 

zaznaczone haczykiem. Aby aktywować polecenie, należy nacisnąć jego nazwę. 

G. Umożliwienie rejestracji czujnika w portalu internetowym. 

H. Aktualizacja wszystkich parametrów wymaganych sterownikiem centralnym 

I. Ustawianie czasu sterownika centralnego, jest to czas obowiązujący dla systemu 

Zobacz Rys.7 

Po naciśnięciu przycisku G wymagane będzie podanie nazwy użytkownika i hasła, przy użyciu których 

przeprowadzona została rejestracja na portalu internetowym. 

Rejestracja jest możliwa wyłącznie, jeżeli aktywowana została funkcja sieciowa, a czujnik przynajmniej 

raz przesłał swoje parametry działania. 

Z tego względu przed użyciem tej funkcji należy aktywować połączenie sieciowe na ekranie „Settings” 

[Ustawienia] i odczekać co najmniej 15 minut. 

Poprzez aktywację tej funkcji aktywny czujnik powiązany zostaje z kontem użytkownika uprzednio 

utworzonym na stronie internetowej (zob. następny rozdział). W razie braku aktywacji konta należy 

je najpierw utworzyć na stronie www.hokkaidobms.eu 

Po rejestracji czujnika można sterować jego działaniem zdalnie za pośrednictwem strony 

internetowej: www.hokkaidobms.eu 

  

 

Rys. 7 
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Sieć 

Ten ekran umożliwia ustawienie parametrów sieci oraz wybór typu połączenia. 

A. Udostępnianie sieci lokalnej. 

Umożliwia połączenie sterownika 

centralnego do lokalnej sieci Wi-Fi. 

Ten tryb jest niezbędny, jeżeli z 

jakiegokolwiek powodu połączenie 

czujników z siecią zostanie utracone 

(np. w przypadku zmiany routera). 

Aby ustawić sterownik centralny w 

tym trybie, należy wcisnąć i 

przytrzymać 1 sekundę przycisk w 

otworze (zob. rys. 3). 

B. Nazwa sieci i hasło do sieci Wi-Fi 

użytkownika (należy zwrócić 

uwagę, że w tych polach 

rozróżniane są wielkie i małe litery). 

C. Włączanie/wyłączanie zarządzania 

protokołem DCHP 

D. Adres IP, bramka, DNS, pola do 

ustawiania parametrów sieciowych 

sterownika centralnego. 

E. Wysyłanie wybranych parametrów do sterownika centralnego 

F. Wyszukiwanie adresu IP sterownika centralnego w sieci. 

G. Aktualizacja parametrów działania w sterowniku centralnym 

Aby podłączyć sterownik centralny do sieci użytkownika, należy wypełnić pola ( rys. 8 ) na podstawie 

konfiguracji tej sieci i nacisnąć przycisk „Set” [Ustaw] (E). 

 

Strona internetowa 

Strona internetowa przeznaczona do zarządzania scentralizowaną jednostką sterującą znajduje się pod 

adresem www.hokkaidobms.eu 

Z poziomu menu można aktywować swoje konto, które umożliwia zarządzanie sterownikiem 

centralnym również za pośrednictwem specjalnej sekcji na stronie. 

Po przeprowadzeniu rejestracji i zalogowaniu uruchomiony zostanie interfejs podobny do interfejsu 

aplikacji (iOS lub Windows), w którym można kontrolować i modyfikować ustawienia oraz 

programowanie sterownika centralnego. 

Jeśli na stronie internetowej nie zostanie wskazany żaden sterownik centralny powiązany z kontem 

użytkownika, należy odnieść się do sekcji dotyczącej rejestracji sterownika centralnego dla używanej 

aplikacji. 

Po zapisaniu zmiany, nie zostanie ona zastosowana od razu, lecz będzie oczekiwać w kolejce do chwili, 

aż sterownik centralny wyśle zapytanie do naszego serwera, aby sprawdzić czy dokonane zostały 

zmiany w ustawieniach. Na ekranie informacji na dole listy wskazana jest liczba oczekujących zmian. 

 

Rys. 8 
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Scentralizowana jednostka sterująca łączy się z serwerem co ok. 10 minut, aby wysłać dane i sprawdzić, 

czy wprowadzone zostały jakiekolwiek modyfikacje za pośrednictwem Internetu. 

 

Specyfikacje Techniczne 

 WŁ/WYŁ oraz tryb pracy 

 Temperatura minimalna i maksymalna w pomieszczeniu  

 Prędkość wentylatora, kąt otwarcia żaluzji 

 Blokada zdalnego sterowania i blokada trybu pracy  

 Programator tygodniowy z maks. 59 ustawieniami 

 Hasło dostępu 

 Opcjonalne połączenie z portalem internetowym 

 Zasilanie: 90-220 V AC 50/60Hz 

 Wymaga urządzenia z systemem iOS™ lub komputera z systemem Windows™ 

 

Informacje dotyczące utylizacji i odzysku 

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od 

odpadów domowych w punktach utylizacyjnych wskazanych przez lokalne 

władze. Jeżeli na produkcie widnieje wskazany symbol przekreślonego kosza, 

produkt podlega przepisom unijnej dyrektywy 2002/96/WE. Aby uzyskać 

dodatkowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń, należy 

skontaktować się z lokalnymi władzami, punktem zbiórki odpadów bądź 

sprzedawcą, u którego produkt został nabyty. 

  

 

 

 

W związku z polityką ciągłego rozwoju technologicznego producent zastrzega sobie prawo 
do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. 
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tel. 58 66 33 300 

 
Autoryzacja tekstu: ELEKTRONIKA S.A. Importer, Autoryzowany Przedstawiciel Hokkaido Srl w Polsce 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 


