Tandrup brusepaneler
Justering af skylletid & hygiejneskyl

FlexLine 1100 & 1400 samt SmartLine serien

Justering af skylletid
Bemærk: Justering/programmering kun muligt op til
5 minutter efter strømkilde har været afbrudt og igen
tilsluttet. Nemmest når panel er afmonteret (FlexLine).

Tryk på on/off-knap 4 gange ...

Vent i ca. 5 sekunder - hvorefter ventilen åbner og lukker (“klik” høres)

Visuel kontrol: Diode blinker grønt
5 gange før “klik” høres

Tryk herefter på on/off-knap 5
gange ...

... og vent i den tid skylletid skal
vare (mellem 2 og 180 sek.)

Visuel kontrol: I samme ventetid
lyser dioden rødt

Clic
Tryk herefter på on/off-knap 1 gang ...

... og den ønskede skylletid er programmeret
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Audio kontrol før montering af panel:
Tryk én gang - ventil vil åbne/lukke ved
skylletids start/ophør, hvilket høres ved
“klik-lyd” fra ventil ved hhv. start og stop.

Justering af hygiejneskyl
(sikkerhedsskyl)
Bemærk: Justering/programmering kun muligt op til
5 minutter efter strømkilde har været afbrudt og igen
tilsluttet. Nemmest når panel er afmonteret (FlexLine).

Tryk på on/off-knap 6 gange ...

Vent i 5 sekunder - hvorefter ventilen
åbner og lukker (“klik” høres)

Visuel kontrol: Diode blinker grønt
5 gange

Tryk igen på on/off-knap 6 gange ...

Efter et par sekunder aktiveres ventil
automatisk op til 4 gange ...

Først én gang - efter pause, 2 gange efter ny pause, 3 gange - og til slut
4 gange. Tabel viser hvor lang tid der
tilsvarende vil gå mellem hygiejneskyl

Se også pkt. 9 på bagside for
nærmere forklaring

Tryk på on/off i én af pauserne når
ønsket interval mellem hygiejneskyl
er opnået.

Visuel kontrol: Diode blinker grønt
det antal gange, der svarer til
ønskede intervallængde - se pkt. 7 og tilsvarende “klik-lyd” høres.

-3-

Justering af hygiejneskyl (sikkerhedsskyl)
- fortsat

Skematisk ser det således ud. Ventilen vil “svare tilbage” ved at aktivere sig selv det ønskede
antal gange, hvormed det er muligt at kontrollere om programmeringen passer.

Panel er herefter klar til brug. Start forfra hvis ny tid ønskes eller fejl i programmering
Mulig fejlkilde (gælder for både “skylletid” og “hygiejneskyl”): Hvis indtastning/tryk sker for
hurtigt, er der risiko for at signalet ikke bliver registreret. Vent da i ca. 30 sekunder og start
forfra med rolige indtastninger/tryk.

-4Tandrup Water Solutions A/S
Gydevang 1 • 3450 Allerød • Tlf.: 48 17 22 82
www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk

