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TECElux – sen Touch

Programmering av TECElux sen-Touch elektronik

Sen-Touch elektroniken kan programmeras inom den 
första timmen efter anslutning till elnätet. Efter ett 
strömavbrott behålls den senast sparade inställningen.

De båda knappfälten tilldelas olika positioner med 
programmerbara funktioner. 

Stort knappfält:

Position Funktion
1 Standardinställning
2 Hygienisk spolning av
3 Hygienisk spolning 24 h
4 Hygienisk spolning 56 h
5 Hygienisk spolning 84 h
6 Hygienisk spolning 168 h
7 Hygienisk spolning 336 h
8 Hygienisk spolning 672 h
9 Ljusstyrka nivå 1 mycket ljust

10 Ljusstyrka nivå 2 standard
11 Ljusstyrka nivå 3 dämpat
12 Ljusstyrka nivå 4 mycket låg ljusnivå
13 Säkerhetsspolning av
14 Säkerhetsspolning på

= Standardinställning

Litet knappfält:

Position Funktion
1
2

Igenkänningsområde mycket kort 
Igenkänningsområde kort

3 Igenkänningsområde standard
4 Efterföljande luktutsugning 5 min
5 Efterföljande luktutsugning 2 min
6
7

Efterföljande luktutsugning 1 min 
Efterföljande luktutsugning av

8 Fläktstyrka låg
9 Fläktstyrka standard

10 Fläktstyrka max
11 Rengöringsfunktion på
12 Rengöringsfunktion av
13
14
15
16

Ljusaktivering 20 s* 
Ljusaktivering 2 min 
Ljusaktivering 3 min 
Ljusaktivering 4 min

17 Ljusaktivering 5 min
18 Ljusaktivering permanent*

= Standardinställning

* Funktion endast för utställningar

Tillvägagångssätt

Hur man programmerar sen-Touch elektroniken: 

Tryck på det stora eller lilla knappfältet. Efter 10 
sekunder startar programmeringsläget med en serie 
snabba signaler.

Efter startfasen hörs en serie identiska signaler. Räkna 
dessa - med handen på knappen - tills du når önskad 
funktion.

Ta sedan bort handen; du hör en lång bekräftelsesignal.

Rengöringsfunktion

När rengöringsfunktionen är aktiverad inaktiveras 
knappfältet i 30 sekunder (förutsättning: Funktion 11 i det 
lilla knappfältet är valt). Efter denna period återställs 
tidigare funktioner automatiskt. 

Aktivera rengöringsfunktionen:
Vidrör båda knappfälten samtidigt i 7 sekunder.

Rengöringsfunktionen kan endast aktiveras i standarddrift 
- ej under programmeringsfasen.

Säkerhetsspolning

När säkerhetsspolningen är aktiverad spolar 
toaletten automatiskt 2 minuter efter att en person 
upptäcks i igenkänningsområdet utan att aktivera 
spolningen. 

Använd endast denna funktion på offentliga toaletter!

Manuell spolning

Det är möjligt att spola även om det inte finns någon ström 
- t.ex. efter strömavbrott: Fäll ut den övre glasplattan från
väggen och tryck in den röda delen av spolmekanismen.

Exempel: Ställ in hygienisk spolning på 84 timmar.
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