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<Tradução das instruções originais>
WT08690X01

Sistema de Controlo CITY MULTI e Aparelhos 
de Ar Condicionado Mr. SLIM da Mitsubishi
Controlador Remoto Tátil MA
PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)

Manual de definição Bluetooth

1. Precauções de segurança
• Leia cuidadosamente as seguintes precauções de segurança antes de utilizar a unidade.
• Siga cuidadosamente estas precauções para garantir segurança.

AVISO Indica risco de morte ou ferimentos graves.

ATENÇÃO Indica risco de ferimentos graves ou danos na estrutura.

• Depois de ler este manual, entregue-o ao utilizador final para que ele o guarde para referência futura.
• Guarde este manual para referência futura e consulte-o consoante necessário. Este manual deve

estar disponível para aqueles que efetuam reparações ou mudam o controlador de local. Certifique-
se de que o manual é entregue a todos os futuros utilizadores.

Precauções gerais

AVISO
• Não utilize o Controlador Remoto Tátil MA se estiverem por perto utilizadores de pacemaker.

Nesse caso, desligue o Bluetooth.
	‒O Bluetooth pode provocar uma avaria nos pacemakers e levar a um acidente.

• Não utilize o Controlador Remoto Tátil MA perto de dispositivos médicos. Nesse caso,
desligue o Bluetooth.
	‒O Bluetooth pode provocar uma avaria desses dispositivos e levar a um acidente.

• Não utilize o Controlador Remoto Tátil MA perto de portas automáticas, alarmes de incêndio
ou outros dispositivos controlados automaticamente. Nesse caso, desligue o Bluetooth.
	‒O Bluetooth pode provocar uma avaria desses dispositivos e levar a um acidente.

PR

Para distribuição a revendedores e fornecedores

ATENÇÃO
• Apenas é permitida a utilização deste produto no país onde este foi adquirido.
• Este produto utiliza sinais na banda 2,4 GHz.
	‒Os sinais na banda 2,4 GHz são utilizados pelos dispositivos médicos, outros dispositivos
similares e estações de rádio amadoras sem licença (adiante referidas como outras 
estações de rádio). 
1.  Antes de utilizar este produto, certifique-se de que não existem outras estações de rádio

nas vizinhanças.
2.   Se ocorrer uma interferência rádio entre este produto e outras estações de rádio,

desloque o produto ou interrompa a utilização do produto (desligue o Bluetooth).
3.   Se ocorrerem problemas de interferência rádio, consulte o concessionário onde o

produto foi adquirido.
•Mantenha uma distância apropriada entre o produto e os dispositivos emissores de rádio,

como telefones sem fio, micro-ondas e LAN sem fios, para evitar a interferência Bluetooth
destes dispositivos que pode afetar o funcionamento normal e o desempenho do produto.
• As seguintes ações podem ser punidas por lei.
	‒Desmontagem ou alteração deste produto
	‒Remoção das etiquetas de certificação

• A distância máxima da linha de visualização deste produto é de 10 metros. Esta distância
será encurtada no caso de existirem obstáculos ou pessoas no caminho das ondas rádio ou
interferência rádio dos aparelhos (p. ex., micro-ondas).

Precauções para utilização da aplicação Smartphone
• Ao colocar em funcionamento um ar condicionado a partir de um controlador localizado fora

do campo de visibilidade do ar condicionado, certifique-se antecipadamente de que o
funcionamento do ar condicionado não irá afetar negativamente a área adjacente ou os
ocupantes.
• Se os ocupantes incluírem crianças, idosos, pessoas com problemas de saúde ou pessoas

com incapacidades, certifique-se de que o produto é utilizado na presença de um adulto
capaz e supervisor.
• Quando uma ou mais pessoas se encontrarem numa divisão com ar condicionado, informe-

as antecipadamente que o ar condicionado será colocado em funcionamento a partir de um
controlador localizado fora do campo de visibilidade do ar condicionado.
• As crianças devem ser supervisionadas, de forma a manterem-se afastadas do produto.
• Fracas condições de ondas rádio devido à existência de obstáculos ou dispositivos emissores

de rádio, como micro-ondas, na área adjacente do produto podem levar a um erro por não
resposta. Efetue periodicamente a verificação das condições de funcionamento do produto.
• A distância máxima da linha de visualização deste produto é de 10 metros. Os obstáculos no

caminho das ondas rádio podem encurtar esta distância. Se ocorrer um problema, remova os
obstáculos ou encurte a distância entre este produto e o dispositivo ligado.
• Recomenda-se que bloqueie o ecrã do smartphone para evitar o funcionamento inadvertido

do sistema de ar condicionado.

2. Definições Bluetooth
Informação de ligação Bluetooth
Este ecrã permite que o utilizador visualize a informação 
necessária para ligar um smartphone e o controlador 
remoto através de Bluetooth.
Selecione [Operação] no menu principal, selecione 
[Ligação Bluetooth] e, depois, prima o botão 
SELECIONAR.
O PIN de ligação, nome do dispositivo e endereço 
Bluetooth podem ser verificados.

Nota:   A informação de ligação Bluetooth não estará 
disponível se a função Bluetooth for desativada 
pelo administrador.

Definições Bluetooth
Nota: Necessária palavra-passe de administrador.

Este ecrã permite que o utilizador defina as funções 
Bluetooth do controlador remoto e o PIN de ligação.
Selecione [Programação inicial] do menu principal, 
selecione [Definição Básica], [Bluetooth] e pressione o 
botão SELECIONAR.

Efetue as seguintes definições com os botões F1 a F4.
• Bluetooth On/Off:   Liga e desliga a função Bluetooth. A

predefinição é “Off”.
•Mudar PIN manual:   Permite que o utilizador altere

manualmente o PIN para ligação 
a um smartphone.

•Mudar PIN auto:   Liga e desliga a função para atualizar
automaticamente o PIN num 
intervalo definido. Quando esta 
definição estiver definida para On, 
defina a hora para atualizar o PIN. O 
PIN é gerado aleatoriamente. A 
predefinição é “Off”.

Nota:   Quando a função Bluetooth está ligada, um ícone 
Bluetooth acende no Ecran estado e no Ecran 
príncipal.

Nota:   Quando vários controladores remotos com os 
mesmos PIN estão localizados na mesma divisão 
ou divisões adjacentes, pode ser efetuada uma 
ligação a um controlador remoto errado. Para 
evitar que isto aconteça, defina um PIN diferente 
para cada controlador remoto.

Atualizar Ecran
Nota: Necessária palavra-passe de administrador.

Este ecrã permite que o utilizador receba ficheiros de 
imagem de um smartphone que utilize a função 
Bluetooth do controlador remoto.
Selecione [Programação inicial] do menu principal, 
selecione [Atualizar Ecran] e pressione o botão 
SELECIONAR.
Transferir dados do smartphone.
Consulte o livro de instruções da aplicação Smartphone 
para informações sobre como transferir dados do 
smartphone.

Nota:   Esta função não está disponível quando a função 
Bluetooth está desligada. Respeite as seguintes 
restrições que se aplicam a imagens a transferir.

□ Ficheiros de imagem
• Dimensão do ficheiro:   160 píxeis de altura e 320

píxeis de largura. Os ficheiros 
com outras dimensões não 
podem ser recebidos.

• Tipo de ficheiro:   JPG ou PNG. Os canais Alfa não são
suportados. Conversão do ficheiro 
para R (5 bits), G (6 bits), B (5 bits) 
independentemente da profundidade 
de bit.

• Nome do ficheiro:   Não se aplicam restrições ao nome
do ficheiro.

Smartphone
• Requisito do sistema operativo: iPhone iOS 10 ou posterior

A aplicação Smartphone está disponível para transferir no site abaixo.
iOS: App Store

Palavra-chave
Utilizador geral: PAR-CT01MA user
Utilizador do Administrador/de Manutenção: PAR-CT01MA pro

- IMPORTANTE -
A aplicação é gratuita, mas pode ser aplicada uma taxa para comunicação de dados.

3. Informação legal e de marca comercial
Declaração de conformidade UE

Este produto é concebido e destina para ser utilizado em ambiente residencial, 
comercial e de indústria ligeira.

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION declara por este meio que os tipos 
de equipamento rádio PAR-CT01MAA-PB(SB) e PAR-CT01MAR-PB(SB) estão 
em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de 
conformidade UE está disponível no seguinte endereço de internet:
http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/PAR-CT01MAA_Declaration_of_Conformity

The product at hand is based on the following EU regulations:
• RE Directive 2014/53/EU

HEAD OFFICE:  TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

Air-conditioning & Refrigeration Systems Works 
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

Frequency band in which the radio equipment operates; 2402-2480 MHz  
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands in which the 
radio equipment operates; +1.7dBm at e.i.r.p.

Marcas comerciais
• iPhone, iPad e iPod touch são marcas comercias registadas da Apple Inc. nos EUA e
noutros países.
• A marca comercial iOS é utilizada sob licença da Cisco nos EUA e noutros países.
• App Store™ é o nome coletivo do serviço que fornece serviços de transferência do
software de aplicação para utilização em iPhones, iPads e iPod touches.
• A palavra Bluetooth® e o seu logótipo são marcas comerciais
da Bluetooth SIG, Inc. e a Mitsubishi Electric Corporation tem o
direito de utilizar estas marcas comerciais. Outras marcas
comerciais e designações comerciais são propriedade das
respetivas empresas.
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