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RIB SUN              [CSZ.] 2 GOMBOS: ACG6052 | 4 GOMBOS: ACG6054 
Olasz gyártmányú, kettő vagy négy gombos, 
433,92 MHz-en kommunikáló, RIB 
rádiórendszerrel kompatibilis távirányító, amely 
12V-os (23A) elemmel működik (gyári tartozék). 
Bármilyen rövid gombnyomás esetén 1 
másodpercig küldi a fix kódot tartalmazó rádió 
jelet, mely közben a távirányító tetején lévő LED 
lámpa folyamatosan világít. Túl hosszú 
gombnyomás esetén (>8 másodperc) az 
elemvédelmi funkció bekapcsol és megszakítja a 
működést az elem lemerülésének elkerülése 
érdekében. Ha már merül az elem, működtetés 
közben villog a felső LED fény - ajánlott új elemet 
beszerezni. 
 
TÁVIRÁNYÍTÓ (ÁT)PROGRAMOZÁSA 
A SUN távirányító gyárilag egy véletlenszerű 
kóddal van ellátva, melyet el lehet tárolni az 
automatika (vezérlésének vagy rádióvevőjének) 
memóriájában (annak leírása alapján, memóriájának méretétől függően), vagy manuálisan felül lehet írni egy másik, pl. 
egy régebbi DIP-kapcsolós rádióvevő vagy távirányító kódjával. A felülíráshoz be kell léptetni a távirányítót programozás 
üzemmódba, majd ezt követően 10 gombnyomással lehet megadni az új kódot. Ha egy DIP-kapcsolós távirányító (pl. 
MOON) vagy DIP-kapcsolós rádióvevő kódját szeretné beállítani az új SUN távirányítón, akkor készítse elő a donor 
távirányítót vagy rádióvevőt úgy, hogy szem előtt legyenek a kis DIP-kapcsolók, ugyanis programozás módban a 
távirányító két felső (A / B) gombja a donor eszközön lévő DIP-kapcsolók (OFF / ON) 
állásának felel meg, vagyis majd az A gombot kell megnyomni, ha a kapcsoló lent van 
[OFF], B gombot, ha a kapcsoló fent [ON]. Ennek ismeretében lehet megkezdeni a 
programozást: 
1. Nyomja meg egy pillanatra az A gombot az új SUN adón. 
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a B gombot (5 másodpercig), amíg a LED jelzőfény el 

nem kezd folyamatosan világítani, ekkor elengedheti. A következő 10 másodpercen 
belül van lehetőség az átprogramozásra. 

3. A korábbiak szerint nyomja meg tízszer az A és B gombot olyan sorrendben, ahogyan 
a DIP-kapcsolók állnak, vagyis, ha OFF állásban (lent) van a kapcsoló, A gomb, ha pedig 
ON állásban (fent) van, akkor B gomb. 

4. Ha a programozás sikeres, a fehér LED jelzőfény bekapcsol és 3 másodpercig folyamatosan világít. 
 
Az átprogramozás után a távirányító gombnyomásra már csak az új kódot tartalmazó jelet fogja leadni, a távirányító 
korábbi kódjának visszaállítására nincs lehetőség. Amennyiben egy donor eszköz (korábbi rádióvevő/távirányító) kódja 
lett beprogramozva, úgy a csatornák (gombok) kiosztása a donoréval fog megegyezni, ezt módosítani a távirányítón nem 
lehet, csak a rádióvevő oldalán – egy esetleges memória törlést követően. 
 
TÁVIRÁNYÍTÓ KÓDJÁNAK ELTÁROLÁSA (MEMORIZÁLÁSA) MEGLÉVŐ RIB AUTOMATIKÁBAN  
A kapunyitó automatikához (szett/vezérlés/rádióvevő) tartozó leírásban található utasítások szerint. 
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FIGYELEM! 
1. OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST. 
2. TARTSA AZ ADÓKÉSZÜLÉKET GYERMEKEK SZÁMÁRA ELÉRHETETLEN 
HELYEN. 
3. CSAK AKKOR HASZNÁLJA AZ TÁVIRÁNYÍTÓT, HA LÁTJA A KAPUT. 
4. EZ A HASZNÁLATI UTASÍTÁS SZAKKÉPZETT SZEMÉLY SZÁMÁRA 
KÉSZÜLT. 
A R.I.B. SRL VAGY TRADENET 95 BT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ 
ESETLEGES KÁROKÉRT, AMELYEK A JELENLEG ÉRVÉNYBEN LÉVŐ 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSA MIATT KELETKEZTEK. 
AZ ELEM POLARITÁSA ÉS TÍPUSA AZ ELEMTARTÓBAN VAN 
FELTÜNTETVE. 
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY AZ ELEMEKET A HATÁLYOS NORMÁKNAK 
MEGFELELŐEN KELL TÁROLNI. A JELADÓ RONCSOLÓDÁSA ESETÉN AZ 
AKKUMULÁTORT KI KELL VENNI ÉS A HATÁLYOS ELŐÍRÁSOKNAK 
MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTANI. 


