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<Översättning av originalinstruktionerna>
WT08693X01

CITY MULTI-kontrollsystem och 
luftkonditioneringsapparater Mitsubishi Mr. SLIM
MA-pekskärmsfjärrkontroll
PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)

Handbok för Bluetooth-inställningar

1. Säkerhetsåtgärder
• Läs igenom säkerhetsåtgärderna noggrant innan du använder enheten.
• Följ säkerhetsanvisningarna noggrant för en trygg användning.

VARNING Anger att det finns risk för allvarliga personskador 
eller dödsfall.

FÖRSIKTIGHET Anger att det finns risk för allvarliga person- eller 
materialskador.

• Lämna över den här handboken till slutanvändaren, för framtida bruk, när du läst klart den.
• Spara den här handboken för framtida bruk och konsultera den så fort du är osäker över något.

Handboken bör lämnas över till serviceteknikerna vid en eventuell reparation eller flytt av
fjärrkontrollen. Se till att denna handbok lämnas över till de nya användarna om apparaten byter
ägare.

Allmänna säkerhetsåtgärder

VARNING
• Använd inte MA-pekskärmsfjärrkontroll om personer som använder pacemaker befinner sig i

närheten. Stäng av Bluetooth i sådana fall.
	‒Bluetooth kan orsaka funktionsfel på pacemakers och leda till en olycka.

• Använd inte MA-pekskärmsfjärrkontroll nära elektroniska medicinska enheter. Stäng av
Bluetooth i sådana fall.
	‒Bluetooth kan orsaka funktionsfel på dessa enheter och leda till en olycka.

• Använd inte MA-pekskärmsfjärrkontroll nära automatiska dörrar, brandlarm eller andra
enheter som styrs automatiskt. Stäng av Bluetooth i sådana fall.
	‒Bluetooth kan orsaka funktionsfel på dessa enheter och leda till en olycka.

SW

För distribution till återförsäljare och leverantörer

FÖRSIKTIGHET
• Den här produkten är endast tillåten för användning i det land där den köptes.
• Den här produkten använder signaler i 2,4-GHz-bandet.
	‒Signaler i 2,4-GHz-bandet används av medicinska enheter, andra liknande enheter och icke
licensierade amatörradiostationer (nedan kallat andra radiostationer). 
1.  Kontrollera att det inte finns några andra radiostationer i närheten innan du använder

den här produkten.
2.   Flytta produkten eller sluta använda produkten (stäng av Bluetooth) om radiostörningar

förekommer mellan den här produkten och andra radiostationer.
3.   Kontakta återförsäljaren som du köpt produkten av om problem med radiostörningar

förekommer.
• Håll ett lämpligt avstånd mellan produkten och radiosändande enheter, som sladdlösa

telefoner, mikrovågsugnar och trådlösa LAN, för att förhindra Bluetooth-störningar från dessa
enheter som kan påverka produktens normala drift och prestanda.
• Följande åtgärder kan vara straffbara enligt lag.
	‒Demontering eller ändring av produkten
	‒Borttagning av certifieringsetiketter

• Det maximala siktlinjeavståndet för produkten är 10 meter. Avståndet är kortare om hinder
eller människor befinner sig i vägen för radiovågor eller om det finns radiostörningar från
apparater (t.ex. mikrovågsugnar).

Säkerhetsåtgärder för användning av smartphone-applikation
• Vid användning av en luftkonditioneringsapparat från en fjärrkontroll som är placerad utom

synhåll från luftkonditioneringsapparaten bör du kontrollera i förväg att användningen av
luftkonditioneringsapparaten inte negativt påverkar omgivningen eller användarna.
• Se till att produkten används under överinseende av en kompetent vuxen om användarna

inbegriper barn, äldre personer, personer med sjukdomar eller handikapp.
• Om en eller flera personer befinner sig i ett rum med en luftkonditioneringsapparat, talar du

om för dem i förväg att luftkonditioneringsapparaten ska användas från en fjärrkontroll som är
placerad utom synhåll från luftkonditioneringsapparaten.
• Barn måste övervakas och hålla avstånd till produkten.
• Dåliga radiovågsförhållanden på grund av hinder eller radiosändande enheter, som

mikrovågsugn, i närheten av produkten kan leda till att produkten inte svarar på fjärrkontrollen.
Kontrollera produktens driftsförhållanden periodvis.
• Det maximala siktlinjeavståndet för produkten är 10 meter. Hinder i vägen för radiovågor kan

förkorta detta avstånd. Ta bort hindren eller förkorta avståndet mellan produkten och den
anslutna enheten om ett problem inträffar.
• Vi rekommenderar att du låser skärmen på smartphonen för att förhindra att

luftkonditioneringssystemet används av misstag.

2. Bluetooth-inställningar
Information om Bluetooth-anslutning
Med den här skärmen kan användaren visa information 
som behövs för att ansluta en smartphone och 
fjärrkontrollen via Bluetooth.
Välj [Användning] i huvudmenyn, välj [Bluetooth-
anslutning] och tryck sedan på VÄLJ-knappen.

Anslutnings-PIN, enhetsnamn och Bluetooth-adress kan 
kontrolleras.

OBS:   Information om Bluetooth-anslutning är inte 
tillgänglig om Bluetooth-funktionen är inaktiverad 
av administratören.

Bluetooth-inställningar
OBS: Administratörslösenord krävs.

Med den här skärmen kan användaren ställa in 
Bluetooth-funktioner för fjärrkontrollen och anslutnings-
PIN.
Välj [Standardinställning] på huvudmenyn, välj 
[Grundläggande inställning], [Bluetooth] och tryck sedan 
på VÄLJ-knappen.
Gör följande inställningar med knappen F1 eller F4.
• Bluetooth På/Av:   Slår av och på Bluetooth-funktionen.

Standardinställningen är ”Av.”
•Manuell Pin-ändr:   Låter användaren ändra PIN

manuellt för att ansluta till en 
smartphone.

• Autom Pin-ändr:   Slår av och på funktionen för att
automatiskt uppdatera PIN vid ett 
angivet intervall. När den här 
inställningen är inställd till På ställer 
du in tid för att uppdatera PIN. PIN 
genereras slumpmässigt. 
Standardinställningen är ”Av.”

OBS:   När Bluetooth-funktionen är påslagen tänds en 
Bluetooth-ikon på statusdisplayen och den primära 
displayen.

OBS:   Om flera fjärrkontroller med samma PIN är 
placerade i samma rum eller angränsande rum kan 
en anslutning upprättas till fel fjärrkontroll. Ange 
olika PIN för varje fjärrkontroll för att förhindra att 
detta inträffar.

Uppdatering av skärmen
OBS: Administratörslösenord krävs.

Med den här skärmen kan användaren ta emot bildfiler 
från smartphonen med hjälp av fjärrkontrollens Bluetooth-
funktion.
Välj [Standardinställning] på huvudmenyn, välj 
[Skärmuppdatering] och tryck sedan på VÄLJ-knappen.

Överföra data från smartphonen.
Se instruktionsboken för smartphone-applikationen för 
hur du överför data från smartphonen.

OBS:   Den här funktionen är inte tillgänglig när Bluetooth-
funktionen är avstängd. Observera följande 
begränsningar som gäller för bilderna som ska 
överföras.

□ Bildfiler
• Filstorlek:   160 pixlar höga och 320 pixlar breda. Filer i

andra storlekar kan inte tas emot.
• Filtyp:   JPG eller PNG. Alpha-kanaler stöds inte.

Konvertera filen till R (5 bitar), G (6 bitar), B (5 
bitar) oavsett bitdjupet.

• Filnamn:   Inga begränsningar gäller för filnamnet.

Smartphone
•Operativsystem som krävs: iPhone iOS 10 eller senare

Smartphone-applikation finns tillgänglig från webbplatsen nedan.
iOS: App Store

Nyckelord
Allmän användare: PAR-CT01MA user
Administratör/underhållspersonal: PAR-CT01MA pro

- VIKTIGT -
Applikationen är kostnadsfri, men datakommunikationsavgift för hämtning tillämpas.

3. Juridisk information, information om
varumärke

EU-försäkran om överensstämmelse
Den här produkten är utformad och avsedd för användning i bostäder, kontor, 
butiker och liknande miljöer.

Härmed förklarar MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION att 
radioutrustningstyperna PAR-CT01MAA-PB(SB) och PAR-CT01MAR-PB(SB) 
uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten om EU-försäkran 
om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:
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.

Varumärken
• iPhone, iPad och iPod touch är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och
andra länder.
• Varumärket iOS används enligt tillstånd av Cisco i USA och andra länder.
• App Store™ är samlingsbeteckningen för tjänsten som tillhandahåller
nedladdningstjänster för programvara som används i iPhones, iPads och iPod touches.
•Ordet Bluetooth® och dess logotyp är varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och Mitsubishi Electric Corporation har rätt
att använda dessa varumärken. Andra varumärken och
varunamn är egendom som tillhör respektive företag.
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