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<Orijinal talimatın çevirisi>
WT08692X01

CITY MULTI Kontrol Sistemi  
ve Mitsubishi Mr. SLIM Klimalar
MA Dokunmatik Uzaktan Kumanda
PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)

Bluetooth Ayarı Kılavuzu

1. Güvenlik önlemleri
• Üniteyi kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik önlemlerini baştan sona okuyun.
• Güvenliği sağlamak için bu önlemlere dikkatli bir şekilde riayet edin.

UYARI Ölüm tehlikesi veya ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir.

DİKKAT Ciddi bir yaralanma veya yapısal bir hasar riski olduğunu gösterir.

• Bu kılavuzu okuduktan sonra, gelecekte başvuru amacıyla son kullanıcıya teslim edin.
• Bu kılavuzu gelecekte başvuru amacıyla muhafaza edin ve gerektiğinde müracaat edin. Bu kılavuz,

kumandayı onaran veya yer değişikliği yapan kişilere de verilmelidir. Kılavuzun gelecek kullanıcılara
teslim edildiğinden emin olun.

Genel önlemler

UYARI
•MA Dokunmatik Uzaktan Kumandayı, kalp pili ünitelerinin bulunduğu ortamlarda kullanmayın.

Kullanıyorsanız, ürünün Bluetooth özelliğini kapatın.
	‒Bluetooth, kalp pillerinin arıza yapmasına ve kaza oluşmasına neden olabilir.

•MA Dokunmatik Uzaktan Kumandayı, elektrikli tıbbi ürünlerin yakınında kullanmayın.
Kullanıyorsanız, ürünün Bluetooth özelliğini kapatın.
	‒Bluetooth, bu cihazların arıza yapmasına ve kaza oluşmasına neden olabilir.

•MA Dokunmatik Uzaktan Kumandayı, otomatik kapıların, yangın alarmlarının veya otomatik
olarak kontrol edilen diğer cihazların yakınında kullanmayın. Kullanıyorsanız, ürünün
Bluetooth özelliğini kapatın.
	‒Bluetooth, bu cihazların arıza yapmasına ve kaza oluşmasına neden olabilir.

TR

Bayi ve yüklenicilere dağıtım içindir

DİKKAT
• Bu ürün yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmalıdır.
• Bu ürün, 2,4 GHz bandındaki sinyalleri kullanır.
	‒2,4 GHz bandındaki sinyaller ayrıca tıbbi cihazlar, diğer benzer cihazlar ve lisanssız amatör
radyo istasyonları (bundan sonra diğer radyo istasyonları olarak adlandırılacaktır) tarafından 
da kullanılır. 
1.  Bu ürünü kullanmadan önce, yakında başka bir radyo istasyonu olmadığından emin olun.
2.   Bu ürünle diğer radyo istasyonları arasında radyo sinyali paraziti ortaya çıkarsa, ürünü

taşıyın veya ürünü kullanmayı durdurun (Bluetooth özelliğini kapatın).
3.   Radyo sinyali parazitiyle ilgili sorunlar ortaya çıkarsa, ürünün satın alındığı bayiye

danışın.
• Kablosuz telefonlar, mikrodalga fırınlar ve kablosuz LAN cihazları gibi radyo sinyali yayan

ürünlerden, ürünün normal çalışmasını ve performansını etkileyebilecek Bluetooth sinyali
parazitine maruz kalmamak için, ürünle bu cihazlar arasında uygun bir mesafe bırakın.
• Aşağıdaki eylemler kanunen cezalara tabi olabilir.
	‒Bu ürünün sökülmesi veya üründe değişiklik yapılması
	‒Sertifika etiketlerinin çıkarılması

• Bu ürünün maksimum görüş hattı mesafesi 10 metredir. Mikrodalga fırın gibi cihazlardan
yayılan radyo dalgalarının veya radyo sinyali parazitlerinin yolunda insanlar veya nesneler
varsa, bu mesafe daha kısa olacaktır.

Akıllı telefon uygulaması kullanma önlemleri
• Klima cihazını, görünür olduğu alan dışından çalıştırmadan önce, klimanın çalışmasının

çevreyi veya çevredeki insanları olumsuz olarak etkilemeyeceğinden emin olun.
• Etrafta çocuklar, yaşlılar, hastalar veya engelli kişiler varsa, ürünün yetkin ve denetleme

becerisine sahip bir yetişkin tarafından kullanıldığından emin olun.
• Klimanın bulunduğu odada bir veya birden fazla kişi varsa, klima çalıştırmadan önce bu kişiler

klimanın görünür olduğu alan dışından çalıştırılacağını bildirin.
• Çocuklar üründen uzak tutulmalıdır.
•Mikrodalga fırın gibi radyo sinyali yayan ürünlerin veya engellerin olması durumunda, ürün

yakın mesafeden yanıt vermeme hatası verebilir. Ürünün çalışma koşullarını düzenli olarak
kontrol edin.
• Bu ürünün maksimum görüş hattı mesafesi 10 metredir. Radyo sinyallerinin yolu üzerindeki

engeller, bu mesafeyi kısaltabilir. Bir sorun ortaya çıkarsa, engel olabilecek nesneleri ortadan
kaldırın veya ürünle bağlı cihaz arasındaki mesafeyi azaltın.
• Klima sisteminin istemsizce çalıştırılmasını önlemek için, akıllı telefon ekranınızı kilitlemeniz

önerilir.

2. Bluetooth ayarları
Bluetooth bağlantısı bilgileri
Bu ekran, kullanıcının bir akıllı telefonu ve uzaktan 
kumandayı Bluetooth aracılığıyla bağlamak için ihtiyaç 
duyduğu bilgileri görüntülemesine olanak tanır.
Ana menüden [Çalışma] öğesini seçin, [Bluetooth 
bağlantısı] seçeneğini belirleyin ve ardından SEÇİM 
düğmesine basın.
Bağlantı PIN numarası, cihaz adı ve Bluetooth adresi 
kontrol edilebilir.

Not:   Bluetooth işlevi yönetici tarafından devre dışı 
bırakıldıysa, Bluetooth bağlantısı bilgileri 
görüntülenemez.

Bluetooth ayarları
Not: Yönetici parolası gereklidir.

Bu ekran, kullanıcının uzaktan kumanda Bluetooth 
işlevlerini ve bağlantı PIN numarasını ayarlamasına 
olanak tanır.
Ana menüden [Başlangıç ayarı] öğesini seçin, [Temel 
ayar], [Bluetooth] seçeneğini belirleyin ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın.
F1 veya F4 düğmelerini kullanarak aşağıdaki ayarları 
yapın.
• Bluetooth’u Açık/Kap:   Bluetooth işlevini açar ve

kapatır. Varsayılan ayar “Kap” 
(kapalı) şeklindedir.

• PIN manuel değiş.:   Kullanıcının, akıllı telefon
bağlantısı için PIN numarasını elle 
değiştirmesine olanak tanır.

• PIN oto değiş.:   PIN numarasını belirli aralıklarla
otomatik olarak güncelleme işlevini 
açar ve kapatır. Bu seçenek Açık 
olduğunda, PIN numarasını 
güncelleme zamanını ayarlayın. PIN 
numarası rastgele oluşturulur. 
Varsayılan ayar “Kap” (kapalı) 
şeklindedir.

Not:   Bluetooth işlevi açıkken, Durum ekranında ve Ana 
ekranda bir Bluetooth simgesi yanıp söner.

Not:   Aynı odada veya bitişik odalarda aynı PIN 
numarasına sahip birden çok uzaktan kumanda 
varsa, yanlış uzaktan kumandayla bağlantı 
kurulabilir. Bunun olmasını önlemek için, her uzaktan 
kumandaya farklı bir PIN numarası belirleyin.

Ekran güncelleme
Not: Yönetici parolası gereklidir.

Bu ekran, kullanıcının uzaktan kumandanın Bluetooth 
işlevini kullanarak akıllı telefondan görüntü dosyaları 
almasını sağlar.
Ana menüden [Başlangıç ayarı] öğesini seçin, [Ekran 
güncelleme] seçeneğini belirleyin ve ardından SEÇİM 
düğmesine basın.
Veriyi akıllı telefondan aktarın.
Akıllı telefondan nasıl veri aktarımı yapıldığını öğrenmek 
için, akıllı telefon uygulamasının talimat kitapçığına göz 
atın.

Not:   Bluetooth işlevi kapalı olduğunda bu işlev 
kullanılamaz. Aktarılacak görüntüler için aşağıdaki 
kısıtlamalar geçerlidir.

□ Görüntü dosyaları
• Dosya boyutu:   160 piksel yükseklikte, 320 piksel

genişlikte. Diğer boyuttaki dosyalar 
alınamaz.

• Dosya türü:   JPG veya PNG. Alfa kanalları
desteklenmez. Bit derinliğinden bağımsız 
olarak dosyayı R (5 bit), G (6 bit), B (5 bit) 
olacak şekilde dönüştürün.

• Dosya adı:   Dosya adı için kısıtlama yoktur.

Akıllı telefon
• İşletim sistemi gereksinimi: iPhone iOS 10 veya daha yeni sürümü

Akıllı telefon uygulaması, aşağıdaki siteden indirilebilir.
iOS: App Store

Anahtar kelime
Genel kullanıcı: PAR-CT01MA user
Yönetici/Bakım kullanıcısı: PAR-CT01MA pro

- ÖNEMLİ -
Uygulama ücretsizdir ancak indirme için veri iletişim ücretleri uygulanabilir.

3. Yasal bilgiler ve ticari marka bilgileri
AB uygunluk beyanı

Bu ürün konut, ticari ve hafif sanayi ortamlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

İşbu belge ile MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, PAR-CT01MAA-PB(SB) 
ve PAR-CT01MAR-PB(SB) tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU sayılı Direktife 
uygunluğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet 
sitesinden erişilebilir:
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.

Ticari markalar
• iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari
markalarıdır.
• iOS ticari markası, ABD ve diğer ülkelerde Cisco lisansı altında kullanılmaktadır.
• App Store™, iPhone, iPad ve iPod touch ürünleriyle kullanılmak üzere uygulama indirme
hizmeti sağlayan servislere verilen ortak addır.
• Bluetooth® sözcüğü ve logosu, Bluetooth SIG, Inc.’in ticari
markalarıdır ve Mitsubishi Electric Corporation’a bu markaları
kullanma hakkı verilmiştir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar,
ilgili şirketlerin mülkiyetindedir.
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