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<Tłumaczenie oryginalnej instrukcji>
WT08699X01

System sterowania CITY MULTI  
i klimatyzatory Mr. SLIM firmy Mitsubishi
Dotykowy sterownik zdalny MA
PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)

Instrukcja ustawień Bluetooth

1. Środki bezpieczeństwa
• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi środkami

bezpieczeństwa.
•W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy przestrzegać tych środków.

OSTRZEŻENIE Wskazuje ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

PRZESTROGA Wskazuje ryzyko poważnych obrażeń ciała lub 
uszkodzenia konstrukcji.

• Po przeczytaniu tej instrukcji należy ją przekazać użytkownikowi końcowemu w celu wykorzystania jej
w przyszłości.
• Należy zachować tę instrukcję w celu wykorzystania jej w przyszłości i korzystać z niej w razie

potrzeby. Instrukcja powinna być udostępniana osobom, które zajmują się naprawą lub zmianą
miejsca instalacji sterownika. Instrukcję należy także przekazać przyszłym użytkownikom urządzenia.

Ogólne środki ostrożności

OSTRZEŻENIE
• Nie używać dotykowego sterownika zdalnego MA w pobliżu osób z rozrusznikiem serca.

W razie korzystania należy wyłączyć Bluetooth.
	‒Bluetooth może spowodować nieprawidłowe działanie rozrusznika serca i doprowadzić do
wypadku.

• Nie używać dotykowego sterownika zdalnego MA w pobliżu elektrycznych urządzeń
medycznych. W razie korzystania należy wyłączyć Bluetooth.
	‒Bluetooth może spowodować nieprawidłowe działanie tych urządzeń i doprowadzić do
wypadku.

• Nie używać dotykowego sterownika zdalnego MA w pobliżu drzwi automatycznych, alarmów
przeciwpożarowych oraz innych urządzeń sterowanych automatycznie. W razie korzystania
należy wyłączyć Bluetooth.
	‒Bluetooth może spowodować nieprawidłowe działanie tych urządzeń i doprowadzić do
wypadku.

PO

Dla dystrybutorów i dostawców

PRZESTROGA
• Produkt jest dopuszczony do użytku tylko w kraju, w którym został zakupiony.
• Produkt korzysta z sygnału w paśmie 2,4 GHz.
	‒Sygnał w paśmie 2,4 GHz wykorzystywany jest przez urządzenia medyczne, inne podobne
urządzenia oraz nielicencjonowane amatorskie stacje radiowe (zwane dalej innymi stacjami 
radiowymi). 
1.  Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy się upewnić, czy w pobliżu nie ma

innych stacji radiowych.
2.   W przypadku wystąpienia zakłóceń radiowych między produktem a innymi stacjami

radiowymi, należy przenieść produkt w inne miejsce lub zaprzestać korzystania z niego
(wyłączyć Bluetooth).

3.   Jeśli wystąpią problemy z zakłóceniami radiowymi, należy skonsultować się ze
sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

• Konieczne jest zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy produktem a urządzeniami
emitującymi fale radiowe, takimi jak telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe
i bezprzewodowe sieci LAN, aby zapobiec zakłóceniom połączenia Bluetooth z tych urządzeń,
co może mieć wpływ na działanie produktu.
• Następujące działania mogą podlegać sankcjom prawnym.
	‒Demontaż lub modyfikacja produktu
	‒Usunięcie oznakowań certyfikacyjnych

•Maksymalna odległość produktu w linii prostej wynosi 10 metrów. Odległość ta zmniejszy się,
gdy na drodze fal radiowych znajdą się przeszkody bądź osoby, lub kiedy wystąpią zakłócenia
pochodzące z innych urządzeń (np. kuchenek mikrofalowych).

Środki ostrożności podczas korzystania z aplikacji na smartfon
• Podczas sterowania klimatyzatorem za pomocą sterownika zdalnego znajdującego się poza

bezpośrednim zasięgiem klimatyzatora, należy wcześniej upewnić się, że działanie
klimatyzatora nie wpłynie negatywnie na jego otoczenie lub mieszkańców znajdujących się
w pomieszczeniu.
• Jeżeli do grupy mieszkańców należą dzieci, osoby starsze, osoby z dolegliwościami lub osoby

niepełnosprawne, produkt powinien być używany pod nadzorem sprawnej osoby dorosłej.
• Jeżeli w pomieszczeniu z klimatyzatorem przebywa jedna lub więcej osób, należy te osoby

wcześniej poinformować, że używany sterownik zdalny znajduje się poza bezpośrednim
zasięgiem klimatyzatora.
• Dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu produktu.
• Zakłócenia fal radiowych spowodowane przeszkodami na ich drodze lub znajdującymi się

w pobliżu urządzeniami emitującymi fale radiowe, takimi jak kuchenka mikrofalowa, mogą
doprowadzić do wystąpienia błędu braku połączenia. Cyklicznie sprawdzać stan i działanie
urządzenia.
•Maksymalna odległość produktu w linii prostej wynosi 10 metrów. Przeszkody znajdujące się

na drodze fal radiowych mogą spowodować zmniejszenie tej odległości. W razie wystąpienia
problemu, usunąć przeszkody lub zmniejszyć odległość między produktem a podłączonym
urządzeniem.
• Zaleca się zablokować ekran smartfonu, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu systemu

klimatyzacyjnego.

2. Ustawienia Bluetooth
Informacje dotyczące połączenia Bluetooth
Ten ekran pozwala użytkownikowi wyświetlać informacje 
konieczne do połączenia smartfonu ze sterownikiem 
zdalnym za pomocą funkcji Bluetooth.
Wybrać kolejno z menu głównego: [Działanie], 
[Połączenie Bluetooth], a następnie nacisnąć przycisk 
WYBIERZ.
Można sprawdzić: PIN połączenia, nazwę urządzenia 
i adres Bluetooth.

Uwaga:   Informacja o połączeniu Bluetooth nie będzie 
dostępna, jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona 
przez administratora.

Ustawienia Bluetooth
Uwaga: Wymagane jest hasło administratora.

Ekran ten pozwala użytkownikowi ustawić funkcję 
Bluetooth sterownika zdalnego i PIN połączenia.
Wybrać kolejno z menu głównego: [Ustawienie 
początkowe], [Podstawowe ustawienia], [Bluetooth] 
i nacisnąć przycisk WYBIERZ.

Ustawienia są wybierane za pomocą przycisków od F1 
do F4.
• Bluetooth Wł./Wył.:   Włącza i wyłącza funkcję

Bluetooth. Ustawienie domyślne to 
„Wył.”.

• Ręczna zmiana PIN:   Pozwala użytkownikowi ręcznie
zmienić PIN do połączenia ze 
smartfonem.

• Autom. zmiana PIN:   Włącza i wyłącza funkcję
automatycznej aktualizacji kodu 
PIN w ustalonych odstępach 
czasu. Kiedy funkcja ta jest 
ustawiona na Wł., ustawić czas 
aktualizacji kodu PIN. PIN będzie 
generowany losowo. Ustawienie 
domyślne to „Wył.”.

Uwaga:   Kiedy funkcja Bluetooth jest włączona, ikona 
Bluetooth wyświetli się na Ekranie statusu i na 
Ekranie głównym.

Uwaga:   W przypadku kiedy kilka sterowników zdalnych 
o tym samym kodzie PIN znajduje się w tym
samym pomieszczeniu lub w pomieszczeniach 
sąsiadujących, może nastąpić połączenie 
z niewłaściwym sterownikiem. Aby temu 
zapobiec, należy ustawić inny kod PIN dla 
każdego sterownika zdalnego.

Aktualizacja ekranu
Uwaga: Wymagane jest hasło administratora.

Ekran ten pozwala użytkownikowi odbierać pliki graficzne 
ze smartfonu za pomocą funkcji Bluetooth sterownika 
zdalnego.
Wybrać kolejno z menu głównego: [Ustawienie 
początkowe], [Aktualizacja ekranu] i nacisnąć przycisk 
WYBIERZ.

Przesyłanie danych ze smartfonu.
Informacje dotyczące przesyłania danych ze smartfonu 
znajdują się w instrukcji obsługi aplikacji na smartfon.

Uwaga:   Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli Bluetooth jest 
wyłączony. Należy przestrzegać następujących 
ograniczeń dotyczących przesyłania obrazów.

□ Pliki graficzne
• Rozmiar pliku:   Wysokość – 160 pikseli, szerokość –

320 pikseli. Pliki w innych rozmiarach 
nie zostaną przesłane.

• Typ pliku:   JPG lub PNG. Kanały alfa nie są
obsługiwane. Należy skonwertować plik na 
R (5 bitów), G (6 bitów), B (5 bitów) bez 
względu na głębię.

• Nazwa pliku:   Brak ograniczeń dotyczących nazwy
pliku.

Smartfon
•Wymagania dotyczące systemu operacyjnego: iPhone iOS 10 lub nowszy

Aplikacja na smartfon jest dostępna do pobrania ze strony internetowej podanej 
poniżej.
iOS: App Store

Słowo kluczowe
Zwykły użytkownik: PAR-CT01MA user
Administrator/konserwator: PAR-CT01MA pro

- WAŻNE INFORMACJE -
Aplikacja jest darmowa, ale będą naliczane opłaty za pobieranie danych.

3. Informacje prawne i dotyczące znaku
towarowego

Deklaracji zgodności UE
Ten produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, 
handlowych i przemysłu lekkiego.

Niniejszym firma MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION oświadcza, że 
sprzęty radiowe typu PAR-CT01MAA-PB(SB) i PAR-CT01MAR-PB(SB) są 
zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest 
dostępny pod następującym adresem internetowym:
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.

Znaki towarowe
• iPhone, iPad oraz iPod touch są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Znak towarowy iOS jest używany na podstawie licencji firmy Cisco w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• App Store™ jest zbiorową nazwą serwisu, który świadczy usługi pobierania aplikacji do
użycia w urządzeniach typu iPhone, iPad i iPod touch.
•Określenie Bluetooth® i jego logo są znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc., a firma Mitsubishi Electric Corporation
posiada prawo do używania tych znaków towarowych. Inne
znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią własność
odpowiednich firm.
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