
 RIB SUN 4ch 
Diaľkový ovládač 
Diaľkový ovládač SUN je napájaný plochou alkalickou 12V DC batériou 
(10x28 mm), typ: 23A. Diaľkový ovládač je vybavený funkciou šetrenia 
batérií. Ak je zatlačené tlačidlo a ostáva zatlačené na viac ako 8 sekúnd, 
ovládač to vyhodnotí ako nechcené zatlačenie (napr. keď sa zatlačí 
tlačidlo ovládača v taške, vo vrecku...) a automaticky zastaví vysielanie 
diaľkového signálu čím šetrí batérie. Po novom zatlačení sa funkcia 
vypne a je možné normálne vysielať. 

LED indikácia sa rozsvieti pri každom vysielaní. Ak ostane LED svietiť, 
signalizuje, že ovládač je ešte funkčný, ale je potrebné čo najskôr 
vymeniť batériu. Ak pri stlačení tlačidla neblikne LED, batérie sú úplne 
vybité a diaľkový ovládač nie je schopný prevádzky pokiaľ sa nevymení 
batéria. 

KOPÍROVANIE KÓDU (klonovanie DO) PROGRAMOVANIE podľa prijímača  

Každému diaľkovému ovládaču RIB Sun je od výroby pridelený unikátny kód. Je však možné 
tento kód zmeniť postupom podľa nasledovných krokov: 

1. Otvorte kryt vášho starého diaľkového 
ovládača.

2. Na doske vášho starého diaľkového ovládača 
uvidíte rad malých očíslovaných programovateľ- 
ných prepínačov (DIP1 - DIP10). Sú v polohe 
ON alebo OFF. Umiestnenie týchto malých 
programovateľných prepínačov predstavuje váš 
systémový kód. Poznačte si tento kód

1. Otvorte kryt vášho prijímača. Ten sa 
nachádza hneď vedľa vášho motora..

2. Na obvodovej doske prijímača uvidíte rad 
malých programovateľných číslovaných 
prepínačov (DIP1 - DIP10). Sú v polohe ON 
alebo OFF. Umiestnenie týchto malých 
programovateľných prepínačov predstavuje váš 
systémový kód. Poznačte si tento kód.

3. Stlačte ľavé tlačidlo (A) na vašom novom diaľkovom ovládači.

4. Do 5 sekúnd stlačte pravé tlačidlo (B) na vašom novom diaľkovom ovládači. Držte ho stlačené 
po dobu 5 sekúnd. LEDka na novom diaľkovom ovládači sa rozsvieti.  Po zhasnutí LED (po asi 5 
sek.) môžete začať programovať. 

5. Do 10 sekúnd musíte začať ukladať systémový kód do pamäte vášho nového diaľkového 
ovládača SUN. Zadajte postupne systémový kód nasledujúcim spôsobom:

- začnite mikroprepínačom DIP1 a pokračujte až k DIP10
- ak je mikroprepínač na polohe OFF, zatlačte ľavé tlačidlo (A) vášho nového diaľkového ovládača
- ak je mikroprepínač na polohe ON,zatlačte pravé tlačidlo (B) vášho nového diaľkového ovládača 

6.  Keď zadáte desiaty znak kódu, LEDka sa rozsvieti neprerušovane. Počkajte 10 sekúnd..

Váš nový diaľkový ovládač je naprogramovaný.

POZOR : Pri výmene batérie, skontrolujte jej správnu polaritu (pozri obrázok). Batéria na výmenu 
musí byť rovnakého typu ako bola pôvodná. V prípade znehodnotenia ovládača sa z neho 
odporúča vybrať batériu a zlikvidovať ju podľa príslušných noriem. 


