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Skrócona instrukcja obsługi 
 

 
OPIS WYŚWIETLACZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Aby wprowadzić kod PIN, należy nacisnąć odpowiednie klawisze zgodnie z poniższym rysunkiem. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

DRUKOWANIE 
 

 –  Aby wybrać potrzebny rodzaj wydruku, należy kilkakrotnie nacisnąć NIEBIESKI klawisz ( ):  

 DELIVERY TICKET: “CURRENT VALUE” (WYDRUK Z DOSTAWY: „AKTUALNA WARTOŚĆ”) 

 JOURNEY TICKET: “NUMERICAL TICKET” (WYDRUK Z PRZEWOZU: „LICZBOWY”) 
lub „GRAPHICAL TICKET” (GRAFICZNY) 

 HISTORICAL TICKET (WYDRUK HISTORII) 
 

 

 Drukowanie rozpoczyna się 4 sekundy po wybraniu żądanej opcji. 

 Aby anulować druk, przed upływem 4-sekundowego opóźnienia należy nacisnąć CZERWONY KLAWISZ . 

 Drukowanie danych temperatury zależy od ustawień drukowania wprowadzonych w menu drukowania. 

 Nie należy odrywać papieru przed zakończeniem drukowania, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie mechanizmu drukarki. 

 
 

WYMIANA ROLKI PAPIERU 
 
Jeśli na ostatnim metrze papieru wysuwającego się z drukarki pojawi się kolorowa linia, oznacza to konieczność 
wymiany rolki. W tym celu: 

 

  
 

1. Pociągnąć okienko modułu 
drukarki, aby ją otworzyć.  

 

2. Ostrożnie wysunąć moduł 
do przodu. 

  

  
 

3. Włożyć nową rolkę 
papieru i popchnąć 
przód drukarki 
aż do oporu. 

 

4. Włożyć moduł drukarki 
z powrotem do rejestratora. 

 
MENU DRUKOWANIA 

 

Lista opcji menu drukowania 

Pozycja Funkcja 

1.1 Select compartment to print (Wybór komory, 
dla której ma zostać sporządzony wydruk) 

Ustawianie 

1.2 Time zone offset for printing  
(Przesunięcie strefy czasowej dla wydruku) 

Ustawianie 

1.3 Print report events (Wydruk zdarzeń 
podlegających raportowaniu) 

Drukowanie 

1.4 Print report parameters  
(Wydruk raportu parametrów) 

Drukowanie 

1.5 Historical ticket (Wydruk historii) Ustawianie 

1.6 Delivery ticket setting Delivery ticket setting 
(Ustawienia wydruku z dostawy)) 

Ustawianie 

1.7 Print time period (Wydruk za okres) Ustawianie 

1.8 Day start time (Godzina rozpoczęcia dnia) Ustawianie 

1.9 Day end time (Godzina zakończenia dnia) Ustawianie 
 

- Aby uzyskać dostęp do menu drukowania, należy nacisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy klawisz NIEBIESKI ( ). 
- W celu wprowadzenia ustawień należy: 

1. Nacisnąć klawisz NIEBIESKI ( ) lub ŻÓŁTY ( ), aby wybrać żądaną pozycję. 

2. Wybór żądanej pozycji zatwierdzić za pomocą klawisza ZIELONEGO ( ). 

3. Ustawić żądany parametr za pomocą klawisza NIEBIESKIEGO ( ) lub ŻÓŁTEGO ( ). 

4. Potwierdzić ustawienia, naciskając klawisz ZIELONY ( ). 

5. Powrót do ekranu głównego następuje po naciśnięciu klawisza CZERWONEGO ( ). 
 

- W celu wydrukowania: 

1. Nacisnąć klawisz NIEBIESKI ( ) lub ŻÓŁTY ( ), aby wybrać żądaną pozycję. 

2. Nacisnąć klawisz ZIELONY ( ), aby potwierdzić drukowanie. 

 Drukowanie rozpocznie się 2 sekundy po potwierdzeniu polecenia. 
 

T1   T2   T3   T4   T5   T6 
Wejścia temperaturowe 

Alarm aktywowany 

Wyświetlacz 
sekwencyjny 
dla każdego 
sygnału 
wejściowego T° 
wraz z nazwą 

czujnika 

Status wejść cyfrowych : 
 

Drzwi   
Odszranianie wł./wył.  
Chłodzenie  

 

Menu:  
każdy wybór menu jest dostępny 
za pośrednictwem odpowiedniego 
klawisza  

Klawiatura 

Dzień tygodnia, data i godzina 

1         2         3        4 
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W CELU AKTYWOWANIA ALARMU 
 

1. Nacisnąć DWUKROTNIE KLAWISZ ŻÓŁTY ( ). 

2. Nacisnąć klawisz NIEBIESKI ( ) lub ŻÓŁTY ( ), aby wybrać żądaną komorę. 

3. Nacisnąć klawisz ZIELONY ( ), aby zatwierdzić wybór. 

4. Nacisnąć klawisz NIEBIESKI ( ) lub ŻÓŁTY ( ), aby wybrać żądaną grupę alarmów: 1, 2, 3 lub 4. 

5. Wybór potwierdzić za pomocą opcji „Accept" („Akceptuj“) lub „Edit“ („Edytuj“) (klawisz ZIELONY  ). 

6. Aby opuścić ten tryb, należy nacisnąć klawisz ZIELONY ( ) 
 

Uwaga: W przypadku wystąpienia alarmu naciśnięcie KLAWISZA ŻÓŁTEGO ( ) spowoduje zatrzymanie emisji 

sygnału akustycznego. Odpowiednie wyjście będzie migać aż do czasu ustania stanu alarmowego. 
 

 Jeżeli ustawienia Compartment (Komory) i Alarms (Alarmów) mają być dokonywane za pomocą 

klawiatury, wówczas w celu ustawienia konkretnej konfiguracji prosimy skontaktować się z Centrum 
Serwisowym. 

 
 

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 
 

Lista ustawień użytkownika 

3.1 Time zone offset 
(Przesunięcie strefy czasowej) 

UTC±h:min 

3.4 Summer / wint time 
(Czas zimowy/letni) 

ON/OFF (WŁ/WYŁ) 

3.5 Select language 
(Wybór języka) 

Ustawianie 

3.6 Set display contrast (Ustawienie 
kontrastu wyświetlacza) 

Ustawianie 

3.7 Set display backlight (Ustawienie 
podświetlenia wyświetlacza)  

Ustawianie 

3.8 Set buzzer volume (Ustawienie 
głośności brzęczyka) 

Ustawianie 

3.9 Set buzzer frequency (Ustawienie 
częstotliwości brzęczyka) 

Ustawianie 

3.10 Set buzzer on-time (Ustawienie 
czasu włączenia brzęczyka) 

Ustawianie 

Wyświetlenie numeru wersji 
oprogramowania oraz daty 
i godziny 

CTD DC600 X.XX.X© MM/DD/RR 

 

1. Aby wprowadzić listę ustawień użytkownika, należy nacisnąć ZIELONY klawisz ( ). 

2. Nacisnąć klawisz NIEBIESKI ( ) lub ŻÓŁTY ( ), aby wybrać żądaną pozycję. 

3. Wybór żądanej pozycji zatwierdzić za pomocą klawisza ZIELONEGO ( ). 

4. Ustawić żądany parametr za pomocą klawisza NIEBIESKIEGO ( ) lub ŻÓŁTEGO ( ). 

5. Potwierdzić ustawienia, naciskając klawisz ZIELONY ( ). 

6. Aby powrócić do ekranu głównego, należy nacisnąć klawisz ZIELONY ( ). 
 

 
 

WSKAZANIA STANU 
 

- Nacisnąć KLAWISZ CZERWONY ( ). Tryb wyświetlacza będzie się zmieniał pomiędzy wyświetleniem pełnej 
informacji a przedstawianiem jedynie powiększonego wskazania temperatury rzeczywistej: 

T1   T2   T3   T4   T5   T6 

 
 

 
 
 
 

Rejestratory DATACOLD 600 są zgodne z normą EN12830 i spełniają wytyczne dyrektyw 92/1/UE i 93/43/UE oraz wytyczne 
dotyczące znaku E dyrektywy 95/54/WE. 


