
1. ábra 

SUN-2 CLONE (ACG6056) / SUN-4 CLONE (ACG6058) 
A távirányító egy 12Vdc-s alkálién típusú, 10x28 mm-es, 23A elemmel van ellátva. A készülék tartalmaz 
egy elemvédő funkciót, amely megakadályozza az elem véletlenül történő lemerítését. Ha a gomb 8 
másodpercnél tovább marad benyomva, a távirányító automatikusan kikapcsol, és csak akkor kapcsol 
vissza, ha új gombnyomást érzékel. 
A LED fényjelző - rövid megnyomás estén is - kb. 1 másodpercig folyamatosan világít, ha a távirányító 
működik. Ha a LED villog, az azt jelenti, hogy még egy ideig továbbra is működőképes az adó, de már 
merül az elem és a lehető leghamarabb ki kell cserélni. Ha a gomb megnyomásakor a LED egyáltalán 
nem világít, akkor az elem lemerült és az adó nem fog jelet küldeni. 
A SUN CLONE újraprogramozható klónozással vagy manuális kódolással. Klónozással egy vagy több 
csatorna is lemásolható egy vagy több MOON, MOON CLONE, SUN, SUN CLONE távirányítóról. Manuális 
kódolással egy másik távirányító rádió kódját kézzel lehet beállítani. Szemelyre szabott SUN CLONE adót lehet így létrehozni, amely 
lehet egy vagy két csatornás is. Valójában a SUN CLONE beállítása mindössze az eredeti (lemásolandó) távirányítón lévő gombok 
megnyomásának sorrendjétől függ. 
 
EGY VAGY TÖBB MOON, MOON CLONE, SUN, SUN CLONE TÁVIRÁNYÍTÓ KLÓNOZÁSA 
A klónozás megkezdése előtt készítse elő a régi távirányítót. 

1. Nyomja meg egyszer a „B” gombot az új SUN CLONE adón. 
2. 2 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva az „A” gombot addig, amíg a LED jelzőfény 

elkezd villogni. A következő 30 másodpercben van lehetőség a klónozásra. 
3. Nyomja meg a régi távirányítónak azt a gombját, amelyiket le akarja másolni az új SUN CLONE 

távirányítóba. 
a. Megjegyzés: A sikeres klónozás érdekében a régi adót az új SUN CLONE adó fölé kell 

tartani a klónozás közben, ahogyan az a 2-es ábrán látható. Máskülönben a klónozás 
meghiúsulhat. 

4. Ha a klónozás sikeres, a sárga LED jelzőfény bekapcsol és 3 másodpercig folyamatosan világít. 
5. Ezt követően a LED jelzőfény újra villogni kezd, a következő 10 másodpercben lehetőség van 

folytatni a klónozást másik csatorna (gomb) másolásával (amennyiben erre igény van). Innentől 
kezdve: 

a. Ha másik csatornát szeretne lemásolni, vagy másik távirányítót, ismételje meg a 3. 
lépést. 

b. Ha nincs másik másolandó csatorna vagy adó, hagyja, hogy leteljen a 10 másodperc és 
gombnyomás nélkül várja meg, míg a villogó LED jelzőfény kialszik, ezzel jelezvén a 
klónozás befejezését. 

 
A klónozási eljárás után, amennyiben csak egy csatorna (gomb) lett leklónozva, a 
SUN CLONE adó minden gombja ugyanazon csatornához lesz hozzárendelve (vagyis 
minden gombbal ugyanazt lehet végrehajtani), ahogyan az a 3-as ábrán látható. 
Máskülönben a SUN CLONE távirányító a csatornákat (gombokat) ugyanabban a 
sorrendben tárolja el, ahogyan azok le lettek másolva a klónozás folyamán. 
 
MOON TÁVIRÁNYÍTÓ KÓDJÁNAK MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA 

Minden SUN adó egyedi gyári kóddal van ellátva. A következő módon lehetőség van a 
kód megváltoztatására: 

1. Vegye le a MOON távirányító elemfedelét, hogy lássa a dip-kapcsolók állása által kiadott kódot. 
2. Nyomja meg egyszer a SUN CLONE távirányító „A” gombját. 
3. 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a „B” gombot addig, amíg a LED jelzőfény elkezd világítani (kb. 5 

másodpercig). 
4. Miután kialudt a LED jelzőfény, 10 másodperc van a kód manuális beállítására. Ehhez összesen 10 alkalommal kell megnyomni 

az „A” (DIP OFF*) és „B” (DIP ON*) gombokat annak függvényében, hogy milyen kódot kell beállítani (hogyan állnak a MOON 
távirányító dip-kapcsolói). A kód beállítása után a LED jelzőfény bekapcsol és 3 másodpercig égve marad, ezzel jelezve, hogy 
sikeres volt a beállítás. 

* DIP ON vagy OFF megfelel számos régi generációs rádióvevőben és távirányítóban megtalálható dip-kapcsolók helyzetének. 
 

PROGRAMOZÁS 
Lásd RIB vevő- vagy vezérlő panel instrukciók. 
 
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET  
-20 ÷ +50°C 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Saját felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy a SUN CLONE távirányító megfelel a következő 
szabványoknak és irányelveknek: EN 300 220-1:2012, EN 300 220-2:2007, EN 50371:2002, EN 301489-
1:2011, EN 301489-3:2012, EN 60950-1:2012 + EN 60950-1:2012. 
A következő szabályoknak megfelelően is telepíthető: EN12453 (2002), EN 12445 (2002), EN 13241-1 
(2011). 
Ahogyan a következő irányelvek megadják: 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1999/5/EC. 
Ez a termék nem működik önmagában és úgy tervezték, hogy egy olyan rendszerbe illeszkedjen, amely számos másik elemből áll össze. 
Ennélfogva ez a 2006/42-es EC-Irányelv (Gépek) 2. paragrafusának 6. cikkelyébe tartozik a változtatásokkal együtt. 

FIGYELEM 
1 - OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST. 
2 - Tartsa a távirányítót elzárva a gyermekek elől. 
3 - Olyan helyről adjon le jelet, ahonnan jól látja a kaput. 
4 - Csak akkor használja a távirányítót, amikor látja a kaput. 
5 - Ez a kezelési kézikönyv 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 (+/-) és típusa (23A) az elemtartóban 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! 
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