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Σύστημα ελέγχου CITY MULTI  
και κλιματιστικά Mr. SLIM της Mitsubishi
Τηλεχειριστήριο Αφής MA
PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)

Εγχειρίδιο ρύθμισης Bluetooth

1. Προφυλάξεις ασφαλείας
• Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
• Για τη διασφάλιση της ασφάλειας, δώστε μεγάλη προσοχή στις προφυλάξεις αυτές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού 
τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή 
κατασκευαστικής βλάβης.

• Αφού διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο, παραδώστε το στον τελικό χρήστη για να το κρατήσει για τυχόν
μελλοντική παραπομπή.
• Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική παραπομπή και ανατρέξτε σε αυτό όποτε χρειαστεί. Το

εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στα άτομα που επισκευάζουν ή εγκαθιστούν σε άλλη θέση
το τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο παραδίδεται σε οποιουσδήποτε μελλοντικούς χρήστες.

Γενικές προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•Μην χρησιμοποιείτε το Τηλεχειριστήριο Αφής MA όταν ενδέχεται να βρίσκονται χρήστες με

βηματοδότη πλησίον. Αν χρησιμοποιηθεί, σβήστε το Bluetooth.
	‒Το Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του βηματοδότη και να οδηγήσει σε
ατύχημα.

•Μην χρησιμοποιείτε το Τηλεχειριστήριο Αφής MA κοντά σε ηλεκτρικά ιατροτεχνολογικά
προϊόντα. Αν χρησιμοποιηθεί, σβήστε το Bluetooth.
	‒Το Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει τη δυσλειτουργία αυτών των συσκευών και να
οδηγήσει σε ατύχημα.

•Μην χρησιμοποιείτε το Τηλεχειριστήριο Αφής MA κοντά σε αυτόματες πόρτες, συναγερμούς
πυρκαγιάς, ή άλλες αυτόματα ελεγχόμενες συσκευές. Αν χρησιμοποιηθεί, σβήστε το
Bluetooth.
	‒Το Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει τη δυσλειτουργία αυτών των συσκευών και να
οδηγήσει σε ατύχημα.
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Για διανομή σε αντιπροσώπους και εργολάβους

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η χρήση αυτού του προϊόντος επιτρέπεται αποκλειστικά στη χώρα στην οποία αγοράστηκε.
• Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σήματα στη ζώνη των 2,4 GHz.
	‒Τα σήματα στη ζώνη των 2,4 GHz χρησιμοποιούνται από ιατροτεχνολογικά προϊόντα, άλλες
παρεμφερείς συσκευές και ερασιτεχνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς χωρίς άδεια (εφεξής 
αναφερόμενοι ως άλλοι ραδιοσταθμοί). 
1.  Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλοι ραδιοσταθμοί

στα πέριξ.
2.   Αν παρουσιαστεί ραδιοφωνική παρεμβολή μεταξύ αυτού του προϊόντος και άλλων

ραδιοσταθμών, μετακινήστε το προϊόν ή σταματήστε να το χρησιμοποιείτε (σβήστε το
Bluetooth).

3.   Αν παρουσιαστούν προβλήματα με ραδιοφωνική παρεμβολή, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

• Διατηρείτε την ενδεδειγμένη απόσταση μεταξύ του προϊόντος και των συσκευών
ραδιοεκπομπών, όπως τα ασύρματα τηλέφωνα, οι φούρνοι μικροκυμάτων και οι ασύρματες
LAN, για να αποτραπούν παρεμβολές Bluetooth από αυτές τις συσκευές οι οποίες μπορούν
να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία και απόδοση του προϊόντος.
• Οι ακόλουθες δράσεις είναι δυνατό να τιμωρούνται από το δίκαιο.
	‒Αποσυναρμολόγηση ή μετατροπή αυτού του προϊόντος
	‒Αφαίρεση των ετικετών πιστοποίησης

• Η μέγιστη απόσταση γραμμής οπτικής επαφής αυτού του προϊόντος είναι 10 μέτρα. Αυτή η
απόσταση θα είναι μικρότερη όταν υπάρχουν εμπόδια ή άνθρωποι στη διαδρομή των
ραδιοκυμάτων ή ραδιοφωνικές παρεμβολές από συσκευές (π.χ., φούρνοι μικροκυμάτων).

Προφυλάξεις για τη χρήση εφαρμογής smartphone
• Όταν χειρίζεστε ένα κλιματιστικό από ένα χειριστήριο που βρίσκεται εκτός της ορατότητας του

κλιματιστικού, βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι η λειτουργία του κλιματιστικού δεν θα
επηρεάσει αρνητικά τον περιβάλλοντα χώρο του ή τους παριστάμενους.
• Όταν στους παριστάμενους περιλαμβάνονται παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, ασθενείς, ή

άτομα με ειδικές ανάγκες, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν χρησιμοποιείται παρουσία ενός ικανού,
ενήλικου επιβλέποντα.
• Όταν ένα ή περισσότερα άτομα βρίσκονται σε ένα δωμάτιο με κλιματιστικό, τα ειδοποιείτε εκ

των προτέρων ότι το κλιματιστικό πρόκειται να χειριστεί από ένα χειριστήριο που βρίσκεται
εκτός της ορατότητας του κλιματιστικού.
• Απαιτείται η επίβλεψη των παιδιών για να μένουν μακριά από το προϊόν.
• Οι δυσμενείς συνθήκες ραδιοκυμάτων λόγω της ύπαρξης εμποδίων ή συσκευών

ραδιοεκπομπών, όπως ένα φούρνος μικροκυμάτων, πλησίον του προϊόντος μπορεί να
οδηγήσει σε σφάλμα μη απόκρισης. Ελέγχετε περιοδικά τις συνθήκες λειτουργίας του
προϊόντος.
• Η μέγιστη απόσταση γραμμής οπτικής επαφής αυτού του προϊόντος είναι 10 μέτρα. Τα

εμπόδια στη διαδρομή των ραδιοκυμάτων μπορούν να μικρύνουν αυτή την απόσταση. Αν
παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, απομακρύνετε τα εμπόδια ή συντομεύστε την απόσταση
μεταξύ αυτού του προϊόντος και της συνδεδεμένης συσκευής.
• Συνιστάται να κλειδώνετε την οθόνη του smartphone για να αποτραπεί η αθέλητη λειτουργία

του συστήματος κλιματισμού.

2. Ρυθμίσεις Bluetooth
Πληροφορίες σύνδεσης Bluetooth
Αυτή η οθόνη επιτρέπει στον χρήστη να δει τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνδεση ενός 
smartphone με το τηλεχειριστήριο μέσω Bluetooth.
Επιλέξτε [Λειτουργία] από το κύριο μενού, επιλέξτε 
[Σύνδεση Bluetooth] και πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Μπορεί να ελεγχθεί ο PIN σύνδεσης, το όνομα συσκευής 
και η διεύθυνση Bluetooth.

Σημείωση:   Οι πληροφορίες σύνδεσης Bluetooth δεν θα 
είναι διαθέσιμες αν η λειτουργία Bluetooth 
είναι απενεργοποιημένη από τον διαχειριστή.

Ρυθμίσεις Bluetooth
Σημείωση: Απαιτείται Κωδικός διαχειριστή.

Αυτή η οθόνη επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει τις 
λειτουργίες Bluetooth του τηλεχειριστηρίου και τον PIN 
σύνδεσης.
Επιλέξτε [Αρχική ρύθμιση] από το κύριο μενού, επιλέξτε 
[Βασική ρύθμιση], [Bluetooth], και πιέστε το κουμπί 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις με τα κουμπιά από F1 
μέχρι F4.
• Bluetooth On/Off:   Ανάβει και σβήνει τη λειτουργία

Bluetooth. Η προεπιλεγμένη 
ρύθμιση είναι “Off.”

• Χειρ. αλλαγή PIN:   Επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει
με το χέρι τον PIN σύνδεσης με ένα 
smartphone.

• Αυτόμ. αλλαγή PIN:   Ανάβει και σβήνει τη λειτουργία
αυτόματης ενημέρωσης του PIN 
σε ένα ορισμένο χρονικό 
διάστημα. Όταν αυτή η ρύθμιση 
έχει οριστεί στο On, ορίστε το 
χρόνο ενημέρωσης του PIN. Ο 
PIN θα δημιουργηθεί τυχαία. Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Off.”

Σημείωση:   Όταν η λειτουργία Bluetooth είναι αναμμένη, 
θα ανάψει ένα εικονίδιο Bluetooth στην Οθόνη 
κατάστασης και στην Κύρια οθόνη.

Σημείωση:   Όταν περισσότερα τηλεχειριστήρια με τους 
ίδιους PIN βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο ή σε 
παρακείμενα δωμάτια, ενδέχεται να γίνει 
κάποια σύνδεση σε λάθος τηλεχειριστήριο. Για 
να αποτραπεί να συμβεί κάτι τέτοιο, ορίστε 
έναν διαφορετικό PIN για κάθε 
τηλεχειριστήριο.

Ενημέρωση οθόνης
Σημείωση: Απαιτείται Κωδικός διαχειριστή.

Αυτή η οθόνη επιτρέπει στον χρήστη να λάβει αρχεία 
εικόνων από το smartphone χρησιμοποιώντας τη 
λειτουργία τηλεχειριστηρίου Bluetooth.
Επιλέξτε [Αρχική ρύθμιση] από το κύριο μενού, επιλέξτε 
[Ενημέρωση οθόνης], και πιέστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Μεταφορά δεδομένων από το smartphone.
Ανατρέξτε στο βιβλίο οδηγιών του εφαρμογής 
smartphone για τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων από το 
smartphone.

Σημείωση:   Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν η 
λειτουργία Bluetooth είναι σβηστή. Πρέπει να 
τηρείτε τους ακόλουθους περιορισμούς οι 
οποίοι ισχύουν για τις εικόνες που πρέπει να 
μεταφερθούν.

□ Αρχεία εικόνων
•Μέγεθος αρχείου:   Ύψος 160 pixel και πλάτος 320

pixel. Δεν μπορούν να ληφθούν 
αρχεία διαφορετικών μεγεθών.

• Τύπος αρχείου:   JPG ή PNG. Δεν υποστηρίζονται
κανάλια άλφα. Μετατροπή του αρχείου 
σε R (5 bit), G (6 bit), B (5 bit) 
ανεξάρτητα από το βάθος bit.

•Όνομα αρχείου:   Δεν ισχύει κανένας περιορισμός για το
όνομα αρχείου.

Smartphone
• Απαίτηση λειτουργικού συστήματος: iPhone iOS 10 ή μεταγενέστερο

Η εφαρμογή smartphone είναι διαθέσιμη για λήψη από την παρακάτω τοποθεσία.
iOS: App Store

Λέξη κλειδί
Γενικός χρήστης: PAR-CT01MA user
Χρήστης διαχειριστής/Συντήρηση: PAR-CT01MA pro

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -
Η εφαρμογή είναι δωρεάν, αλλά θα χρεώνεται ένα ποσό επικοινωνίας δεδομένων για τη 
λήψη.

3. Νομικές πληροφορίες και πληροφορίες
για τα εμπορικά σήματα

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον 
κατοικιών, επαγγελματικής στέγης και ελαφράς βιομηχανίας.

Με την παρούσα, η MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION δηλώνει ότι οι 
ραδιοεξοπλισμοί τύπου PAR-CT01MAA-PB(SB) και PAR-CT01MAR-PB(SB), 
πληρούν την οδηγία 2014/53/ΕU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
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.

Εμπορικά σήματα
• iPhone, iPad, και iPod touch είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και
άλλες χώρες.
• Το εμπορικό σήμα iOS χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αδειοδότησης της Cisco στις Η.Π.Α.
και άλλες χώρες.
• App Store™ είναι η συλλογική ονομασία της υπηρεσίας που παρέχει υπηρεσίες λήψης
λογισμικού εφαρμογών για χρήση σε iPhone, iPad, και iPod touch.
• Η λέξη Bluetooth® και ο λογότυπος είναι εμπορικά σήματα της
Bluetooth SIG, Inc., και η Mitsubishi Electric Corporation έχει το
δικαίωμα χρήσης αυτών των εμπορικών σημάτων. Άλλα
εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι ιδιοκτησία των
αντίστοιχων εταιρειών τους.
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