
Universele afstandsbediening Logitech
Harmony Touch voor nagenoeg alle
entertainment apparatuur. Tevens met 34
kanalen inclusief een 4-Kanalen-scènebe-
sturing voor het Eltako Funk-netwerk.
De universele afstandbediening UFB kan
niet alleen 14 andere afstandsbedieningen
van een ruimte vervangen, maar kan in
combinatie met de Funk-infrarood-
omvormer FIW65 of de FIW-USB ook
infrarood signalen omvormen in signalen
voor het Eltako Funk-netwerk.
Voor deze afstandsbediening zijn de
gegevens van vrijwel alle huidige en
oudere entertainment toestellen te 
downloaden op het internet via 
"myharmony.com". Daarom is het een-
voudig de standaard afstandsbedieningen
in een ruimte te vervangen door deze
universele afstandsbediening.

Voor levering laden wij in elke originele
Harmony Touch afstandsbediening een
speciaal Eltako FIW65 bestand. Met de
Funk- infraroodomvormer FIW65 of de
FIW-USB worden de infrarood signalen
omgevormd in Eltako Funk-signalen die
wederom verstuurd worden in het
Eltako Funk-netwerk. Bent u al in het
bezit van een Harmony Touch of wenst
u deze op een andere manier te verkrij-
gen dan moet u de gegevens van de
infrarood omvormer FIW volgens de
instructies van Logitech downloaden.
Deze gegevens kunnen ook van iedere
bezitter van een Harmony One volgens
de instructies van Logitech gedownload
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Inbouw en montage van deze
 producten mag enkel door
 vakbekwame personen verricht
worden!

Omgevingstemperatuur van de 
montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid: 
Gemiddeld van het jaar <75%.
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bezitter van een Harmony One volgens
de instructies van Logitech gedownload
worden. Deze kunt u dan terug vinden in
het Logitech-menu onder Eltako-FIW55. 
Bent u al in het bezit van een Harmony
Touch of wenst u deze op een andere
manier te verkrijgen dan moet u de
gegevens van de infrarood omvormer
FIW volgens de instructies van Logitech
downloaden. Deze kunt u dan bij de
apparatenkeuze onder de naam Eltako-
FIW55 uitkiezen.
De naam van het apparaat wordt na het
laden automatisch 'lichtcontroller'
genoemd. Deze naam kan bij 'instell-
ingen / Naam van dit apparaat wijzigen'
gewijzigd worden. 
Wordt een update van het entertainmen-
t apparatuur gedownload, moet ook de
FIW-software gekozen worden omdat
anders de FIW-software uit de UFB
gewist wordt.
Met elk kanaal (tot maximaal 34 kanalen)
is het mogelijk om actoren te bedienen.
Bij voor beeld voor verlichting, jaloezieën,
markiezen en rolluiken. In de standaard
fabrieksinstelling van de FIW wordt met
een druk op een van de cijfertoetsen van
de UFB direct een signaal verzonden,
daardoor zijn 10 'snelle' kanalen zeer
eenvoudig in te leren.
De cijfertoetsen kunnen als richtings-
toetsen (dubbele drukkers) of als uni-
versele toets (enkelvoudige drukker) in
de actoren ingeleerd worden.
Dimfuncties met de pijltoetsen
hoog/laag van het navigatiekruis.
Wordt een cijfertoets met de bijhorende
actor als richtingstoets ingeleerd, dan
wordt met de cijfertoetsen de gewenste
kanaal gekozen en met de pijltjestoetsen
op het navigatiekruis omhoog en
omlaag gedimd.
Verder is het mogelijk 4 extra kanalen
op de + en – van volume en channel In
te leren. Bijvoorbeeld voor centrale aan-
sturing van verlichting en rolluiken.
Met de links- rechtstoets van het navigatie-
kruis, en de toetsen >>  en  <<  en de
toetsen  |<< en  >>|  laten zich verder
noch 3 richtingstoetsen direct inleren.
Verder staan er in het aanraakscherm
nog 4 verdere toetsen ter beschikking

voor scènes voor bijvoorbeeld verlichting
of zonnewering. Dit zijn de toetsen
rood, groen, geel en blauw. Deze laten
zich door de software van de bijgeleverde
CD en een Logitech-internetverbinding
veranderen. Ook de centrale sturing
aan/uit of omhoog/omlaag laten zich
als scènetoetsen inleren en hernoemen.
De Funk infrarood omvormer FIW is
alleen te gebruiken in verbinding met
de universele afstandsbediening UFB.
U vormt de voorgedefinieerde infrarood
signalen van de universele afstandbedie-
ning UFB-Harmony Touch om in Funk
signalen van het het Eltako Funk-netwerk.
U heeft verder geen andere functies. 

Infrarood-omvormer FIW65
Funk infrarood omvormer voor enkele
montage of voor montage in het nieuwe
E-design schakelmateriaal. 
Stand-by verlies slechts 0,4 Watt.
Voedingsspanning 230V.
Voor de 230V-aansluiting bevindt zich
aan de achterzijde twee 20cm lange
draden, zwart (L) en blauw (N). Meer
inbouwdiepte heeft de FIW65 niet nodig.
Verder is er geen inbouwdiepte nodig
achter de montageplaat.
Voor schroefmontage op 55mm dozen
adviseren wij RVS verzonken schroeven
2,9x25mm, DIN 7982 C te gebruiken. 
2 stuks RVS verzonken schroeven
2,9x25mm en pluggen 5x25mm 
worden meegeleverd.

Infrarood-omvormer FIW-USB
Funk infrarood omvormer met USB-stek-
ker. Stand-by verlies slechts 0,05 watt.
Ofwel aansluiten op een apparaat met
voeding via de USB-connector of via een
USB-oplader. USB-stekker type A met 
2 Meter kabel.

Inleren van de Universele afstandbe-
diening UFB in de draadloze actoren
De toetsen van de universele afstands -
bediening worden in de gewenste
actoren ingeleerd en kunnen deze er
daarna mee bedienen. De groene LED
van de FIW licht op bij elke herkent
infrarood signaal.

Het inleerproces is in de bedieningshand-
leiding van de actoren omschreven.
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Zie ook de brochure 'Eltako Funk' of
www.eltako.nl

Eltako GmbH verklaart hierbij dat het
product of de producten waar deze
bedieningshandleiding betrekking op
heeft, in overeenstemming zijn met de
richtlijn 1999/5/EG.
Een kopie van deze EU-conformiteit-
verklaring kan worden aangevraagd op
het onderstaande adres.

UFB:
WEEE-Reg.-Nr. DE 52635780 
FIW-USB:
WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com

31/2015 Wijzigingen voorbehouden.

Voor later gebruik bewaren! 


