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<Oversættelse af original instruktion>
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CITY MULTI-kontrolsystem  
og Mitsubishi Mr. SLIM-airconditionanlæg
MA touch-fjernkontrol
PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)

Bluetooth indstillingsvejledning

1. Sikkerhedsanvisninger
• Læs følgende sikkerhedsanvisninger grundigt, før enheden tages i brug.
• Overhold anvisningerne nøje for at garantere sikkerheden.

ADVARSEL Angiver livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG Angiver fare for alvorlige kvæstelser eller strukturelle skader.

• Når du har læst denne vejledning, skal den videregives til slutbrugeren for opbevaring til fremtidig
brug.
• Opbevar denne vejledning til fremtidig brug, og brug den som opslagsværk efter behov. Denne

vejledning skal stilles til rådighed for personer, der reparerer eller flytter kontrolenheden. Sørg for, at
vejledningen videregives til evt. fremtidige brugere.

Generelle anvisninger

ADVARSEL
• Benyt ikke MA touch-fjernkontrollen, hvis der kan være pacemakerbrugere i nærheden. Hvis

denne benyttes, skal Bluetooth slukkes.
	‒Bluetooth kan forårsage funktionsfejl for pacemakere og føre til en ulykke.

• Benyt ikke MA touch-fjernkontrollen i nærheden af elektrisk medicinsk udstyr. Hvis denne
benyttes, skal Bluetooth slukkes.
	‒Bluetooth kan forårsage funktionsfejl i sådant udstyr og føre til en ulykke.

• Benyt ikke MA touch-fjernkontrollen i nærheden af automatiske døre, brandalarmer eller andre
automatisk kontrollerede enheder. Hvis denne benyttes, skal Bluetooth slukkes.
	‒Bluetooth kan forårsage funktionsfejl i sådant udstyr og føre til en ulykke.

DK

Til distribution til forhandlere og leverandører

FORSIGTIG
• Dette produkt er kun tilladt til brug i det land, hvor det blev købt.
• Dette produkt bruger signaler i 2,4 GHz-området.
	‒Signaler i 2,4 GHz-området bruges af medicinsk udstyr, andre lignende enheder og
amatørradiostationer, der ikke er licenserede (herefter benævnt andre radiostationer). 
1.  Før du bruger dette produkt, skal du sørge for, at der ikke er andre radiostationer i

nærheden.
2.   Hvis der opstår radioforstyrrelser mellem dette produkt og andre radiostationer, skal du

flytte produktet eller holde op med at bruge produktet (sluk Bluetooth).
3.   Hvis der opstår problemer med radiointerferens, skal du kontakte forhandleren, hvor

produktet blev købt.
• Hold en passende afstand mellem produktet og radiospredningsenheder, såsom trådløse

telefoner, mikrobølgeovne og trådløse LAN´er for at forhindre Bluetooth interferens fra disse
enheder, der kan påvirke produktets normale drift og ydeevne.
• Følgende handlinger kan være strafbare.
	‒Adskillelse eller ændring af dette produkt
	‒Fjernelse af certificeringsmærkater

• Den maksimale sigtelinje for dette produkt er 10 meter. Denne afstand vil være kortere, hvis
der findes forhindringer eller personer i vejen for radiobølgerne eller radiointerferens fra
apparater (f.eks. mikrobølgeovne).

Brugsanvisninger smartphone-app
• Ved betjening af et klimaanlæg fra en kontrol placeret uden for klimaanlæggets synlighed, skal

du først sikre dig, at klimaanlæggets drift ikke påvirker omgivelserne eller beboerne negativt.
• Hvis beboerne omfatter børn, ældre mennesker, mennesker med sygdomme eller

handicappede, skal du sørge for at produktet bruges i nærværelse af en kompetent,
overvågende voksen.
• Hvis en eller flere personer er i et værelse med et klimaanlæg, skal de først fortælles, at

klimaanlægget betjenes fra en kontrol uden for klimaanlæggets synlighed.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de holder sig på afstand af produktet.
• Dårlige radiobølgebetingelser pga. forhindringer eller radiospredningsenheder, såsom en

mikrobølgeovn, i nærheden af produktet kan føre til respons-svig. Kontroller regelmæssigt
driftsbetingelserne for produktet.
• Den maksimale sigtelinje for dette produkt er 10 meter. Forhindringer i vejen for radiobølgerne

kan forkorte denne afstand. Hvis der opstår et problem, fjernes forhindringerne eller afstanden
afkortes mellem dette produkt og den forbundne enhed.
• Det anbefales at låse smartphone-skærmbilledet for at forhindre utilsigtet drift af

klimaanlægget.

2. Bluetooth-indstillinger
Oplysninger om Bluetooth-forbindelse
Dette skærmbillede giver brugeren mulighed for at se de 
oplysninger, der er nødvendige for at forbinde en 
smartphone og fjernbetjeningen via Bluetooth.
Vælg [Operation] fra hovedmenuen, vælg [Bluetooth 
connection], og tryk derefter på VÆLG-knappen.

Forbindelses-pinkoden, enhedsnavnet og Bluetooth-
adressen kan kontrolleres.

Bemærk:   Bluetooth-forbindelsesoplysningerne vil ikke 
være tilgængelige, hvis Bluetooth-funktionen er 
deaktiveret af administratoren.

Bluetooth-indstillinger
Bemærk: Administratoradgangskode er påkrævet.

Dette skærmbillede giver brugeren mulighed for at 
indstille Bluetooth-funktionerne for fjernkontrollen og 
forbindelses-pinkoden.
Vælg [Initial setting] fra hovedmenuen, vælg [Basic 
setting], [Bluetooth], og tryk på VÆLG-knappen.

Foretag følgende indstillinger med F1- til F4-knapperne.
• Bluetooth ON/OFF:   Tænder og slukker for Bluetooth-

funktionen. Standardindstillingen 
er “OFF”.

• PIN manual change:   Giver brugeren mulighed for at
ændre pinkoden manuelt for at 
oprette forbindelse til en 
smartphone.

• PIN auto change:   Tænder og slukker funktionen til
automatisk opdatering af pinkoden 
med et givet interval. Når denne 
indstilling er sat til ON, skal du 
indstille tiden til opdatering af 
pinkoden. Pinkoden genereres 
tilfældigt. Standardindstillingen er 
“OFF”.

Bemærk:   Når Bluetooth-funktionen er tændt, lyser et 
Bluetooth-ikon på statusdisplayet og 
hoveddisplayet.

Bemærk:   Når flere fjernkontroller med samme pinkode er 
placeret i samme værelse eller tilstødende 
værelser, kan en forkert forbindelse til en 
fjernkontrol forekomme. For at forhindre at 
dette sker, skal du indstille en forskellig pinkode 
for hver fjernkontrol.

Skærmopdatering
Bemærk: Administratoradgangskode er påkrævet.

Dette skærmbillede giver brugeren mulighed for at 
modtage billedfiler fra smartphonen ved hjælp af 
Bluetooth-funktionen på fjernkontrollen.
Vælg [Initial setting] fra hovedmenuen, vælg [Screen 
update], og tryk på VÆLG-knappen.

Overfør data fra smartphonen.
Se installationsvejledningen til smartphone-appen om 
overførsel af data fra smartphonen.

Bemærk:   Denne funktion er ikke tilgængelig, når 
Bluetooth-funktionen er slukket. Overhold 
følgende restriktioner, der gælder for de 
billeder, der skal overføres.

□ Billedfiler
• Filstørrelse:   160 pixels høj og 320 pixels bred. Filer i

andre størrelser kan ikke modtages.
• Filtype:   JPG eller PNG. Alfakanaler understøttes ikke.

Konverter filen til R (5 bits), G (6 bits), B (5 
bits) uanset bitdybden.

• Filnavn:   Der er ingen begrænsninger for filnavnet.

Smartphone
•Operativsystemkrav: iPhone iOS 10 eller nyere

Smartphone-appen kan hentes fra nedenstående hjemmeside.
iOS: App Store

Nøgleord
Generel bruger: PAR-CT01MA user
Administrator/vedligeholdelsesbruger: PAR-CT01MA pro

- VIGTIGT -
Appen er gratis, men der vil forekomme datakommunikationsgebyr ved download.

3. Juridiske og varemærkeoplysninger
EU-overensstemmelseserklæring

Dette produkt er designet og beregnet til brug i boliger samt kommercielle og 
lette industrimiljøer.

Hermed erklærer MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, at 
radioudstyrstyperne, PAR-CT01MAA-PB(SB) og PAR-CT01MAR-PB(SB), er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af 
EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
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.

Varemærker
• iPhone, iPad og iPod touch er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
• Varemærket iOS bruges under Ciscos licens i USA og andre lande.
• App Store™ er det kollektive navn på tjenesten, der leverer downloadtjenester for app-
software til brug på iPhones, iPads og iPod touches.
•Ordet Bluetooth® og dets logo er varemærker tilhørende
Bluetooth SIG, Inc., og Mitsubishi Electric Corporation har ret til
at bruge disse varemærker. Andre varemærker og
handelsnavne tilhører deres respektive virksomheder.
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