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Universalfjärrkontroll Logitech Harmony
Touch för nästan all hemelektronik.
Dessutom med 28 kanaler samt en 4-
vägs scenariostyrning för Eltako trådlösa
system.
Denna universella fjärrkontroll ersätter
inte bara 14 andra fjärrkontroller, utan
när den används tillsammans med en
IR- omvandlare FIW55 eller FIW-USB,
omvandlas IR-telegram till telegram för
Eltako trådlösa system.
Denna fjärrkontroll stöder för nästan all
hemelektronik, datafiler kan hämtas från
Internet på myharmony.com och därför
kan denna universalfjärrkontroll ersätta
flertalet andra fjärrkontroller.
Före leverans, laddar vi ner den speciella
Eltako FIW datafil, i Harmony Touch
universal fjärrkontroll. Denna drivrutin kan
även laddas ner av varje ägare av en
Harmony Touch enligt bifogade Logitech
bruksanvisningen. Den finns i Logitech
menyn under Eltako FIW55. 
Om en universalfjärrkontroll Harmony
Touch redan finns eller inskaffas någon
annanstans, finns drivrutinen som fil för
IR-omvandlaren FIW på Logitechs hem-
sida och kan enkelt laddas ner enligt
bruksanvisningen. Den finns i Logitech
menyn under Eltako FIW55.
Enhetsnamnet efter nedladdning blir auto -
matiskt 'belysningspanel' och kan ändras
under  'inställningar / Byt namn på en-
heten'.
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Montage och inkoppling av denna
 elektriska apparat får endast göras
av behörig elektriker! Annars finns
risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift: 
-20° C upp till +50° C. 
Förvaringstemperatur: -25° C till +70° C.
Relativ fuktighet: <75%.

Universalfjärrkontroll UFB Logitech
Harmony Touch med IR-omvandlare
FIW

heten .
Om man tankar ner programvara för
underhållningselektroniken, så måste
man också välja programmet för FIW
för annars raderas den i UFB.
En aktor kan styras av vilken som helst
av de 28 tillgängliga kanalerna, t.ex. för
belysning, persienner, markiser och 
jalusier. 
Vid leverans är inställningen att FIW
skickar ett meddelande varje gång
någon av de numeriska knapparna på
UFB trycks. Detta möjliggör inlärning av
10 snabbkanaler med de numeriska
knapparna.
Om ytterligare kanaler behövs, ändra till
'dubbel klick'-funktionen med hjälp av tan-
gentkombinationen 7 och 3 på Harmony
One inom 10 sekunder efter inkoppling
av driftspänning till FIW. I denna funktion
kan ytterligare 10 kanaler 00, 11, 22, 33
etc. upp till 99 kan läras in.
Tryck tangentkombinationen 9 och 1
inom 10 sekunder efter inkoppling av
driftspänning för att återställa till 'enkel-
klick'-funktion.
De numeriska knapparna kan läras in
till aktorer antingen som riktningstryk-
kknappar eller universaltryckknappar.
Riktningsfunktion fås med upp- och
ner-pilarna i navigeringsknappen.
När en numerisk knapp har lärts in till
en specifik aktor som riktningstryk-
kknapp, välj först kanal genom att trycka
på numeriska knappen när aktorn är i
normal drift, för att sedan styra den
genom att trycka på upp och ned pilarna i
navigeringsknappen.
Ytterligare 4 kanaler kan ställas in på
volym- och kanalknapparnas + och -,
t.ex. för centralstyrning av belysning och
solskydd.
Ytterligare 3 riktningstryckknappar kan
läras in direkt med hjälp på vänster och
höger av navigeringsknappen, snabb-
spolning framåt- och bakåt-knapparna
och hoppa "skip"  framåt- och bakåt-
knapparna.
Dessutom de fyra märkta knapparna i
displayen, i färgerna röd, grön, gul och
blå, finns som scenarioknappar för
belysning eller  solskydd. Du kan ändra
texten i de 4 displayknapparna med
hjälp av medföljande CD och en internet -
uppkoppling. 

De centrala styr kommandona ON / OFF
eller UP / DOWN kan också läras in
som scenarion och märkas därefter.
IR-omvandlare FIW kan bara användas
tillsammans med den universella fjärr-
kontrollen UFB. De omvandlar de för-
programmerade infraröda telegrammen i
universalfjärrkontrollen Harmony Touch
till trådlösa telegram för Eltakos trådlösa
system. För övrigt har de ingen egen
funktion. 

IR-omvandlare FIW55
IR-omvandlare för montering i ramsystem
på 55x55mm och 63x63mm. Endast
0,4watt effektförlust i standbyläge.
Driftspänning 230V.
Levereras med en ram R, en mellanram
ZR i samma färg och en monterings-
platta. Dessutom en mellan ram ZRF i
samma färg medföljer för installation i
en befintlig ram R1F, R2F eller R3F.

En 20cm kabel för 230V anslutning
finns baktill, svart (L) och blå (N).
Annars krävs inget ytterligare infällnads-
djup bakom montage plattan.
Vi rekommenderar försänkta plåtskruvar
2,9x25mm, DIN 7982 C, för skruvfast-
sättning med plugg 5x25mm.

IR-omvandlare FIW-USB
IR-omvandlare med USB-anslutning.
Endast 0,05watt effektförlust i standby-
läge.
Ansluts antingen till en enhet med
ström försörjning på USB-uttaget eller en
specifik USB-laddare för nätspänning.
USB-kontakt av typ A med 2m anslut-
ningskabel.

Inlärning av universalfjärrkontrollen
Harmony Touch till aktorer
Aktorerna lärs in och sedan styrs med
knapparna på universalfjärrkontrollen. 
Den gröna lysdioden på IR-omvandlare
FIW indikerar alla upptäckta infraröda
telegram.

Inlärningen beskrivs i bruksanvisningen
för respektive aktor.

UFB:
WEEE registreringsnummer: DE 52635780 

FIW-USB:
WEEE registreringsnummer: DE 30298319
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Spara alltid manualen!


