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A távirányító 12 voltos, 10x28mm-es, 23A típusú alkáli elemmel van ellátva. 

 

A készülék tartalmaz egy elemvédő (POWER SAVER) funkciót, amely megakadályozza az elem véletlenül történő kisütését. Ha megnyomja a gombot és 

kb. 8-10 másodpercig folyamatosan nyomva tartja, a távirányító automatikusan kikapcsol, és csak akkor kapcsol be újra, ha elengedi, és újból megnyomja a 

gombot. 

A LED fényjelző, rövid megnyomás estén is, legalább 1 másodpercig világít, ha a távirányítót működtetik.  

Amikor a LED villog, az azt jelenti, hogy a működés még egy ideig továbbra is lehetséges, de a lehető leghamarabb ki kell cserélni az elemet.  

Ha a gomb megnyomásakor a LED nem világít, akkor az elem lemerült és a parancs nem kerül végrehajtásra. 

  

ÚJ KÓD LÉTREHOZÁSA A TÁVIRÁNYÍTÓBAN  

Minden SUN távirányító gyárilag be van programozva egy egyedi kóddal.  

Lehetőség van ennek a gyári kódnak a módosítására a következő eljárással: 

1.) Nyomja meg (és azonnal engedje el) a távirányító "A" gombját.  

2.) 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a "B" gombot addig, amíg a távirányító LED-je elkezd világítani, ekkor engedje el a gombot. (Kb. 5 

másodpercig kell nyomni, majd kb. 5 másodpercig világít a LED, utána kialszik.) 

3.) Most 10 másodperce van arra, hogy kézzel létrehozza az új kódot. Ehhez meg kell nyomni tízszer az "A" (DIP OFF*) illetve a "B" (DIP ON*) gombokat, 

attól függően, hogy milyen kódot akar beállítani.  

* a DIP ON vagy OFF megfelelnek a régi generációs rádió távirányítókban és vevőkben lévő DIP kapcsolók megfelelő helyzetének. A SUN távirányítón be 

lehet állítani a jelenleg használatban lévő MOON 433 távirányítók kódját is. (Ha meghiúsul a kódolás, mert túl sokáig várt, 3 rövidet villan a távirányító 

LED-es jelzőfénye. Ekkor újra kell kezdeni a teljes kódolási folyamatot.) 

 

PROGRAMOZÁS  
A RIB rádióvevők vagy CRX vezérlők leírásainak megfelelően. 

 

 
 

 

Gyártó:  RIB S.r.l.  Italy 
25014 Castenedolo (BS) Via 
Matteotti, 162. 
Telefon: +39.030.2135811 
Fax: +39.030.21358278 
www.ribind.it 
email: ribind@ribind.it 

Forgalmazó: TechnoNET / 
TradeNET 
1165 Budapest Imre utca 1. 
Telefon/Fax: (1) 403-8493,  
Mobil: 30 277 7286 
www.kapunyito.hu 
email: technox@t-online.hu 

FIGYELEM 

1 - OLVASSA EL, ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST ! 

2 - Tartsa a távirányítót elzárva a gyermekek elől! 

3 - Csak olyan helyen használja a távirányítót, ahonnan látja a kaput! 

4 - Csak akkor használja a távirányítót, amikor látja a kaput! 

5 - Ez a használati utasítás csak szakembereknek szól. 

A R.I.B. nem vállal felelősséget semmiféle kárért, melyet az okozott, 

hogy a jelenleg hatályos biztonsági előírásokat nem tartották be a 

telepítés során.  Az elem polaritása (+ -), feszültsége (12V) és típusa 

(23A) az elemtartón láthatóak.  Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket 

arra, hogy az elemeket a jelenlegi előírásoknak megfelelően kell 

ártalmatlanítani.  Emlékeztetjük arra, hogy a távirányító 

megsemmisítése esetén is előbb távolítsa el az elemet és az aktuális 

előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa azt! 

http://www.ribind.it/

