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<Az eredeti használati útmutató fordítása>
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CITY MULTI vezérlőrendszer és Mitsubishi 
Mr. SLIM Air légkondicionáló berendezések
MA érintős távvezérlő
PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)

Bluetooth-beállítás kézikönyv

1. Biztonsági óvintézkedések
• Alaposan olvassa el ezeket a biztonsági óvintézkedéseket az egység használata előtt.
• A készülék biztonságos beszerelése érdekében kövesse az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS Súlyos sérülés vagy halálos baleset veszélyét 
jelzi.

VIGYÁZAT Súlyos sérülés vagy szerkezeti károsodás 
veszélyét jelzi.

• Ha elolvasta a kézikönyvet, adja azt tovább a végfelhasználónak későbbi hivatkozás céljából.
• Őrizze meg a kézikönyvet és szükség esetén tanulmányozza azt. A kézikönyvet elérhetővé kell tenni

azok számára, akik a vezérlőt javítják vagy új helyre szerelik fel. A kézikönyvet minden későbbi
felhasználó számára elérhetővé kell tenni.

Általános óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS
• Ne használja az MA érintős távvezérlőt pacemakert használó személyek közelében.

Kapcsolja ki a Bluetooth-ot, ha használja.
	‒A Bluetooth a pacemakerek hibás működését okozhatja, és ez balesetet eredményez.

• Ne használja az MA érintős távvezérlőt elektromos orvosi eszközök közelében. Kapcsolja ki a
Bluetooth-ot, ha használja.
	‒A Bluetooth ezen eszközök hibás működését okozhatja, és ez balesetet eredményez.

• Az MA érintős távvezérlőt ne használja automata ajtók, tűzriasztók vagy egyéb automatikusan
vezérelt eszközök közelében. Kapcsolja ki a Bluetooth-ot, ha használja.
	‒A Bluetooth ezen eszközök hibás működését okozhatja, és ez balesetet eredményez.

HG

Forgalmazók és helyi képviseletek számára

VIGYÁZAT
• Ez a termék csak abban az országban használható, amelyikben megvásárolták.
• Ez a termék a 2,4 GHz-es sávtartományban közvetít jeleket.
	‒A 2,4 GHz-es sávtartományban az orvosi eszközök, egyéb hasonló eszközök és licenccel
nem rendelkező, amatőr rádióállomások (a továbbiakban egyéb rádióállomások) 
közvetítenek. 
1.  A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy a közelben nincsenek-e egyéb

rádióállomások.
2.   Ha a termék és egyéb rádióállomások között rádióinterferencia lép fel, vigye máshová a

terméket, vagy hagyja abba a termék használatát (kapcsolja ki rajta a Bluetooth-ot).
3.   Ha rádióinterferenciával kapcsolatos probléma lép fel, forduljon ahhoz a forgalmazóhoz,

ahonnan a terméket vásárolta.
• Tartson megfelelő távolságot a termék és a rádiójelet kibocsátó eszközök, mint például

vezeték nélküli telefonok, mikrohullámú sütők és vezeték nélküli hálózatok között annak
érdekében, hogy elkerülje a Bluetooth-interferenciát ezekkel a termékekkel, mert ez hatással
lehet a termék megfelelő működésére és teljesítményére.
• A következő műveletek törvénybe ütközhetnek.
	‒A termék szétszerelése vagy módosítása
	‒A tanúsítványcímkék eltávolítása

• A termék legnagyobb látótávolsága 10 méter. A távolság csökkenhet, ha a rádióhullámok
útjában akadályok vagy személyek találhatók, vagy ha egyéb berendezések (például
mikrohullámú sütők) rádióinterferenciát okoznak.

Az okostelefonos alkalmazás használatával kapcsolatos óvintézkedések
• Ha a légkondicionálót a légkondicionáló látótávolságán kívül elhelyezkedő vezérlőről

működteti, először győződjön meg róla, hogy a légkondicionáló működése nem lesz-e negatív
hatással a környezetére vagy a közelben tartózkodó személyekre.
• Ha ezek a személyek gyermekek, idős emberek, valamilyen betegségben szenvedők vagy

fogyatékkal élők, gondoskodjon róla, hogy a terméket cselekvőképes felnőtt felügyelete
mellett használják.
• Ha egy vagy több személy tartózkodik a légkondicionálóval egy helyiségben, akkor

előzetesen közölje velük, hogy a légkondicionálót a légkondicionáló látótávolságán kívül
elhelyezett vezérlővel fogják működtetni.
• A gyermekeket felügyelni kell, és távol kell őket tartani a terméktől.
• A termék közelében található akadályok vagy rádiójelet kibocsátó eszközök – mint például

mikrohullámú sütő – miatt fellépő gyenge rádiókapcsolat miatt előfordulhat, hogy a
berendezés nem reagál a vezérlő által küldött utasításra. Rendszeresen ellenőrizze a termék
működési állapotát.
• A termék legnagyobb látótávolsága 10 méter. A rádióhullámok útjában található akadályok

lerövidíthetik ezt a távolságot. Probléma esetén távolítsa el az akadályokat, vagy rövidítse le a
távolságot a termék és a csatlakoztatott berendezés között.
• Javasoljuk, hogy zárolja az okostelefon kijelzőjét a légkondicionáló rendszer véletlenszerű

üzemeltetésének elkerülése érdekében.

2. Bluetooth beállítások
Bluetooth kapcsolatra vonatkozó információ
Ezen a képernyőn a felhasználó megtekintheti az 
okostelefon és a távvezérlő Bluetooth kapcsolaton 
keresztül történő csatlakoztatásához szükséges 
információkat.
Válassza ki a [Művelet] lehetőséget a főmenüből, 
válassza ki a [Bluetooth kapcs.] elemet, majd nyomja 
meg a VÁLASZT gombot.
Kiválasztható a PIN, az eszköz neve és a Bluetooth-cím.

Megjegyzés:   a Bluetooth kapcsolatra vonatkozó 
információ nem áll rendelkezésre, ha az 
adminisztrátor letiltotta a Bluetooth funkciót.

Bluetooth beállítások
Megjegyzés: adminisztrátori jelszó szükséges.

Ezen a képernyőn a felhasználó beállíthatja a távvezérlő 
Bluetooth funkcióit és a csatlakozási PIN-kódot.
Válassza ki a [Kezdeti beállítás] lehetőséget a fő 
menüből, válassza ki az [Alapbeáll.], [Bluetooth] elemet, 
és nyomja meg a VÁLASZT gombot.

Végezze el a következő beállításokat az F1–F4 gombokkal.
• Bluetooth Be/Ki:   be- és kikapcsolja a Bluetooth

funkciót. Az alapértelmezett beállítás 
a „Ki”.

• PIN kézi módos.:   a felhasználó kézzel módosíthatja az
okostelefonhoz való csatlakozáshoz 
szükséges PIN-kódot.

• PIN aut módos.:   be- és kikapcsolja a PIN-kód
megadott időtartamonként való 
automatikus frissítését. Ha ez a 
beállítás Be van kapcsolva, adja meg 
a PIN-kód frissítésének idejét. A 
rendszer véletlenszerűen hozza létre 
a PIN-kódot. Az alapértelmezett 
beállítás a „Ki”.

Megjegyzés:   ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a 
Bluetooth ikon világítani fog az Állapot 
kijelzőn és a Fő kijelzőn.

Megjegyzés:   ha ugyanabban a helyiségben vagy a 
szomszédos helyiségekben több, 
ugyanolyan PIN-kódot használó távvezérlő 
található, a rendszer nem a megfelelő 
távvezérlővel hozhat létre kapcsolatot. 
Ennek az elkerüléséhez adjon meg más 
PIN-kódot az egyes távvezérlőkön.

Képernyőfrissítés
Megjegyzés: adminisztrátori jelszó szükséges.

Ezen a képernyőn a felhasználó képfájlokat fogadhat az 
okostelefonról a távvezérlő Bluetooth gombjának 
használatával.
Válassza ki a [Kezdeti beállítás] lehetőséget a fő 
menüből, válassza ki a [Képernyőfrissítés] elemet, és 
nyomja meg a VÁLASZT gombot.

Adat átvitele az okostelefonról.
Adatok okostelefonról történő átvitelével kapcsolatosan 
tekintse meg az okostelefonos alkalmazás használati 
útmutatóját.

Megjegyzés:   ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha a 
Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Az 
átvinni kívánt képekre vonatkozóan vegye 
figyelembe a következő korlátozásokat.

□ Képfájlok
• Fájlméret:   160 képpont magas és 320 képpont széles.

Más méretű fájlok fogadása nem 
lehetséges.

• Fájltípus:   JPG vagy PNG. Az alfa csatorna nincs
támogatva. Konvertálja a fájlt R (5 bit), G (6 
bit), B (5 bit) formátumúvá, a bitmélységtől 
függetlenül.

• Fájlnév:   a fájlnévre nem vonatkoznak korlátozások.

Okostelefon
•Operációs rendszer követelmény: iPhone iOS 10 vagy újabb

Az okostelefonos alkalmazás az alábbi webhelyről tölthető le.
iOS: App Store

Kulcsszó
Általános felhasználó: PAR-CT01MA user
Adminisztrátor/Karbantartó: PAR-CT01MA pro

- FONTOS -
Az alkalmazás ingyenes, de a letöltéshez szükséges adatforgalom költséggel járhat.

3.   Jogi és védjeggyel kapcsolatos
információ

EU megfelelőségi nyilatkozat
Ez termék tervezése és rendeltetése alapján lakossági, kereskedelmi és 
egyszerű ipari felhasználású.

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ezennel kijelenti, hogy a PAR-
CT01MAA-PB(SB) és PAR-CT01MAR-PB(SB) típusú rádióberendezések 
megfelelnek a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
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.

Védjegyek
• Az iPhone, az iPad és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
• Az iOS védjegy a Cisco licence alapján használható az Amerikai Egyesült Államokban
és más országokban.
• Az App Store™ a gyűjtőneve annak a szolgáltatásnak, amely alkalmazási szoftverek
letöltését teszi lehetővé iPhone-ok, iPad-ek és iPod touch eszközök számára.
• A Bluetooth® kifejezés és logó a Bluetooth SIG, Inc. védjegye,
és a Mitsubishi Electric Corporation engedélyt kapott ezen
védjegyek használatára. Az egyéb védjegyek és márkanevek
az adott vállalatok tulajdonát képezik.
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