
Mini afstandsbediening 43x43 mm,

16 mm hoog.

Gewicht slechts 30 gram.

FMH2S-wr slechts 48 gram.

De batterij loze mini afstandbediening 

FMH2 gebruikt hetzelfde Funk-moduul als 
een wandzender. De FMH2 is een 2 Funk 
 signalen afstandbediening. De grote wip is 
bedrukt met 0 en 1.

De batterij loze mini handzender FMH2S-wr

voor oproepsystemen met koord in de kleur 
wit met rode opdruk. 
Hij  zendt bij  bevestiging (druk op de rode 
knop) hetzelfde Funk-signaal als een Funk-
wandzender en kan daarom heel eenvoudig 
in actoren en in de GFVS-software ingeleerd 
worden. Wordt de FSZ als nood- of paniek-
schakelaar als centraal-aan in een actor 
 ingeleerd dan kan deze centraal-aan enkel 
door een andere zender met centraal-uit 
opgeheven worden. 

De batterij loze mini afstandbediening FMH4 

gebruikt hetzelfde Funk-moduul als een 
wandzender. De FMH4 is een 4 Funk signalen 
afstandbediening. De twee wippen zij n 
 bedrukt met 1, 2, 3 en 4.

De mini afstandbediening FMH2S en FMH4S

zij n geschikt voor het aanbrengen van een 
sleutelhanger.

Mini afstandsbediening 45x85 mm,

18 mm hoog.

Gewicht slechts 60 gram.

De batterij loze mini afstandbediening FMH8

gebruikt twee Funk-modules (dezelfde als 
een wandzender) en heeft zodoende 8 Funk 
signalen. 

Funk-sensoren

Mini afstandsbediening FMH2, 

FMH4, FMH2S, FMH4S en 

FMH8

NL

Omgevingstemperatuur van de 
montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid: 
Gemiddeld van het jaar <75%.

30 000 230 - 1

De behuizing heeft de opdrukken 1 t/m 8.
Het kan voorkomen dat, door veelvuldig 
 willekeurig drukken van meerdere wippen 
tegelij k, de versleuteling geactiveerd of 
 gedeactiveerd wordt. Bij  een vermeend 
 defect moet u controleren of dit het geval is.

Deze draadloze mini afstandsbedieningen 

kunnen ook als een draadloze pulsdrukker 

met een plakfolie tegen de wand, glas of 

meubels geplakt worden. 

Funk afstandsbedieningen en mini afstands-

bedieningen kunnen in alle versleutelbare 

actoren van de 61-. 62- en 71-serie en de 

FAM14 versleuteld ingeleerd worden. Hier-

voor gebruikt u de FTVW versleutel wip. 

Versleutelbare actoren worden met aan-

gegeven met het pictogram .

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren inge-

leerd worden, zodat deze de commando‘s 

kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de 
 bedieningshandleiding van de actoren.

Bedieningshandleidingen en documentatie 

in andere talen

http://eltako.com/redirect/FMH

1.            App      2.                                          3. www.

Frequentie 868,3 MHz 

Zendvermogen max. 10 mW

Hierbij  verklaart ELTAKO GmbH, dat de 

 FMH2/FMH4/FMH2S/FMH4S/FMH8, in 

overeenstemming is met richtlij n 2014/53/EU. 

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring 

kan men aanvragen op het  onderstaande 

adres: eltako.com

De doorgekruiste afvalcontainer geeft aan 

dat oude elektronische apparaten niet met 

het huisvuil of bedrij fsafval mogen worden 

weggegooid.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en 
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