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<Překlad původních pokynů>
WT08697X01

Řídicí systém CITY MULTI  
a klimatizační jednotky Mitsubishi Mr. SLIM
Vzdálená dotyková řídicí jednotka MA
PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)

Příručka k nastavení Bluetooth

1. Bezpečnostní opatření
• Před použitím jednotky si pozorně přečtěte následující bezpečnostní opatření.
• V zájmu zajištění bezpečnost pečlivě dodržujte tato opatření.

VÝSTRAHA Označuje nebezpečí usmrcení nebo vážného zranění.

UPOZORNĚNÍ Označuje nebezpečí vážného zranění nebo poškození 
konstrukce.

• Po přečtení předejte tuto příručku koncovému uživateli pro další použití.
• Uschovejte tuto příručku pro další použití a v případě potřeby do ní nahlédněte. K této příručce musí

mít přístup osoby, které jednotku opravují nebo mění její umístění. Zajistěte, aby byla příručka
předána všem budoucím uživatelům.

Obecné upozornění

VÝSTRAHA
• Nepoužívejte vzdálenou dotykovou řídicí jednotku MA na místech, v jejichž okolí by mohli být

uživatelé s kardiostimulátorem. Pokud ji použijete, vypněte její Bluetooth.
	‒Bluetooth by mohlo způsobit závadu kardiostimulátoru a vést k nehodě.

• Nepoužívejte vzdálenou dotykovou řídicí jednotku MA v blízkosti elektrických lékařských
zařízení. Pokud ji použijete, vypněte její Bluetooth.
	‒Bluetooth by mohlo způsobit závadu těchto zařízení a vést k nehodě.

• Nepoužívejte vzdálenou dotykovou řídicí jednotku MA v blízkosti automatických dveří, hlásičů
požáru nebo jiných automaticky ovládaných zařízení. Pokud ji použijete, vypněte její
Bluetooth.
	‒Bluetooth by mohlo způsobit závadu těchto zařízení a vést k nehodě.

CZ

Určeno prodejcům a dodavatelům

UPOZORNĚNÍ
• Tento výrobek je povoleno používat pouze v zemi, v níž byl zakoupen.
• Tento výrobek pracuje se signály v pásmu 2,4 GHz.
	‒Signály v pásmu 2,4 GHz jsou používány lékařskými zařízeními, dalšími podobnými
zařízeními a nelicencovanými amatérskými radiostanicemi (dále jen jinými radiostanicemi). 
1.  Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že v nejbližším okolí nejsou žádné jiné

radiostanice.
2.   Pokud dojde k rádiovému rušení mezi tímto výrobkem a jinými radiostanicemi,

přemístěte výrobek, nebo ho přestaňte používat (vypněte Bluetooth).
3.   Pokud se vyskytnou problémy s rádiovým rušením, poraďte se s dodavatelem, od

kterého byl výrobek zakoupen.
• Udržujte vhodnou vzdálenost mezi výrobkem a zařízeními vysílajícími vysokofrekvenční

energii, například bezdrátovými telefony, mikrovlnnými troubami a bezdrátovými sítěmi LAN,
abyste zabránili rušení Bluetooth těmito zařízeními, což by mohlo narušit normální provoz a
funkčnost výrobku.
• Následující činnosti by mohly být trestné podle zákona.
	‒Demontáž nebo modifikace tohoto výrobku
	‒Odstranění certifikačních štítků

•Maximální vzdálenost přímé viditelnosti tohoto výrobku je 10 metrů. Jestliže jsou v cestě
rádiových vln překážky či osoby nebo dochází k rádiovému rušení od spotřebičů (např.
mikrovlnných trub), tato vzdálenost bude kratší.

Opatření pro používání aplikace pro chytrý telefon
• Při ovládání klimatizační jednotky z řídicí jednotky umístěné mimo přímou viditelnost od

klimatizační jednotky se předem ujistěte, že provoz klimatizační jednotky nebude mít
nepříznivý účinek na její okolí ani obyvatele.
• Jestliže jsou mezi obyvateli děti, starší lidé, nemocné nebo zdravotně postižené osoby,

zajistěte, aby byl výrobek používán v přítomnosti kompetentní, dohlížející dospělé osoby.
• Jestliže je v místnosti s klimatizační jednotkou jedna nebo více osob, předem je uvědomte, že

klimatizační jednotka bude ovládána z řídicí jednotky umístěné mimo přímou viditelnost od
klimatizační jednotky.
• Děti musí být pod dohledem, aby se nepřibližovaly k výrobku.
• Nedostatečné podmínky pro přenos rádiových vln v důsledku překážek nebo zařízení

vysílajících vysokofrekvenční energii, například mikrovlnných trub, v nejbližším okolí výrobku
mohou vést k chybějící odezvě. Pravidelně kontrolujte provozní podmínky výrobku.
•Maximální vzdálenost přímé viditelnosti tohoto výrobku je 10 metrů. Překážky v cestě

rádiových vln mohou tuto vzdálenost zkrátit. Pokud se vyskytne problém, odstraňte překážky
nebo zkraťte vzdálenost mezi tímto výrobkem a připojeným zařízením.
• Doporučuje se uzamknout obrazovku chytrého telefonu, aby se předešlo neúmyslnému

ovládání klimatizačního systému.

2. Nastavení Bluetooth
Informace o připojení Bluetooth
Tato obrazovka umožňuje uživateli zobrazit potřebné 
informace pro propojení chytrého telefonu a vzdálené 
řídicí jednotky prostřednictvím Bluetooth.
Z hlavní nabídky vyberte [Příkaz], vyberte [Připojení 
Bluetooth] a potom stiskněte tlačítko VYBRAT.

Lze zkontrolovat kód PIN pro připojení, název zařízení a 
adresu Bluetooth.

Poznámka:   Pokud je funkce Bluetooth deaktivována 
správcem, informace o připojení Bluetooth 
nebudou k dispozici.

Nastavení Bluetooth
Poznámka: Je vyžadováno Admin heslo.

Tato obrazovka umožňuje uživateli nastavit funkce 
Bluetooth vzdálené řídicí jednotky a kód PIN pro 
připojení.
Z hlavní nabídky vyberte [Úvodní nastavení], vyberte 
[Základní nastavení], [Bluetooth] a stiskněte tlačítko 
VYBRAT.
Tlačítky F1 až F4 proveďte následující nastavení.
• Bluetooth Zap./Vyp:   Zapíná a vypíná funkci Bluetooth.

Výchozí nastavení je „Vyp“.
•Manuál. změna PIN:   Umožňuje uživateli ručně změnit

kód PIN pro připojení k chytrému 
telefonu.

• Autom. změna PIN:   Zapíná a vypíná funkci, aby se v
nastaveném intervalu automatický 
aktualizoval kód PIN. Když je toto 
nastavení nastaveno na Zap., 
nastavte čas pro aktualizaci kódu 
PIN. Kód PIN bude generován 
náhodně. Výchozí nastavení je 
„Vyp“.

Poznámka:   Když je zapnutá funkce Bluetooth, na 
obrazovkách Zobrazení stavu a Hlavní 
zobrazení se rozsvítí ikona Bluetooth.

Poznámka:   Jestliže se ve stejné místnosti nebo v 
sousedních místnostech nachází více 
vzdálených řídicích jednotek se stejnými kódy 
PIN, může se stát, že se naváže spojení s 
nesprávnou vzdálenou řídicí jednotkou. 
Abyste tomu zabránili, nastavte pro každou 
vzdálenou řídicí jednotku odlišný kód PIN.

Aktualizace obrazovky
Poznámka: Je vyžadováno Admin heslo.

Tato obrazovka umožňuje uživateli získat obrazové 
soubory z chytrého telefonu pomocí funkce Bluetooth 
vzdálené řídicí jednotky.
Z hlavní nabídky vyberte [Úvodní nastavení], vyberte 
[Aktualizace obrazovky] a stiskněte tlačítko VYBRAT.

Přeneste data z chytrého telefonu.
Viz instrukční příručka k aplikaci pro chytrý telefon, kde 
zjistíte, jak přenést data z chytrého telefonu.

Poznámka:   Pokud je funkce Bluetooth vypnutá, tato 
funkce není k dispozici. Dodržujte následující 
omezení vztahující se na přenášené obrázky.

□ Obrazové soubory
• Velikost souboru:   Výška 160 bodů a šířka 320 bodů.

Nelze přijímat soubory s obrázky o 
jiných rozměrech.

• Typ souboru:   JPG nebo PNG. Nejsou podporovány
kanály alfa. Převeďte soubor do R (5 
bitů), G (6 bitů), B (5 bitů) bez ohledu na 
bitovou hloubku.

• Název souboru:   Na název souboru se nevztahují
žádná omezení.

Chytrý telefon
• Požadavek na operační systém: iPhone iOS 10 nebo novější

Aplikace pro chytrý telefon je k dispozici ke stažení z níže uvedených stránek.
iOS: App Store

Klíčové slovo
Běžný uživatel: PAR-CT01MA user
Správce/Údržba: PAR-CT01MA pro

- DŮLEŽITÉ -
Aplikace je zdarma, ale započítává se poplatek za datovou komunikaci při stahování.

3.   Právní informace a informace o
ochranných známkách

EU prohlášení o shodě
Tento výrobek je navržený a určený k použití v obytném prostředí, obchodním 
prostředí a prostředí lehkého průmyslu.

Společnost MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION tímto prohlašuje, že 
rádiová zařízení typů PAR-CT01MAA-PB(SB) a PAR-CT01MAR-PB(SB) jsou v 
souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici 
na následující internetové adrese:
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.

Ochranné známky
• iPhone, iPad a iPod touch jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v
USA a dalších zemích.
•Ochranná známka iOS se používá podle licence společnosti Cisco v USA a dalších
zemích.
• App Store™ je souhrnný název služby, která poskytuje služby stahování aplikačního
softwaru určeného k použití v zařízeních iPhone, iPad a iPod touch.
• Slovo Bluetooth® a jeho logo jsou ochranné známky
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Mitsubishi Electric
Corporation získala právo k používání těchto ochranných
známek. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
vlastnictvím příslušných společností.

WT08697X01

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


