SKYWELL 5TE
MANUÁL PRO
ADMINISTRÁTORA
Atmosférický výdejník vody

5TE INFORMACE K DISPOZICI NA SKYWELL.COM
Uživatelská příručka pro rychlý start
Manuál pro administrátora
Nejnovější aplikace
Nejnovější firmware
Při použití elektrických zařízení je nutné dodržovat základní bezpečnostní
opatření tak, aby bylo sníženo riziko požáru, elektrického šoku a zranění osob či
poškození majetku.

Pokud není Skywell 5TE napájen po dobu delší než 4 po sobě jdoucí hodiny:
Vodu NEPIJTE.
Pro vyčištění kontaktujte svého obchodního zástupce Skywell 5TE.

Verze: 1. října, 2018
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KLÍČOVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Jednotka Skywell 5TE by měla být ve svislé poloze po dobu alespoň
4 hodin před jejím zapojením do elektrické zásuvky. Zapojení do zásuvky krátce poté,
co byla jednotka Skywell položena na bok může poškodit kompresor. Skywell
doporučuje jednotku nikdy neumísťovat tak, aby ležela na straně.
POZNÁMKA: Poté, co je spuštěna generace vody může trvat 90 minut, než se
voda dostane na svou nejchladnější teplotu.
Vl ožte silový kabel Skywell POUZE do uzemněné zásuvky
208-230V/50Hz. V případě nutnosti se poraďte s elektrikářem.
Skywell vypouští vodu horkou až 97.7° Celsia (208° F). Při
vypouštění horké vody buďte opatrní a nedovolte dětem vypouštět/čepovat
horkou vodu bez řádného a přímého dozoru dospělé osoby.
Nemanipulujte s čerpadlem ozonizátoru nebo generátorem.
Ozón je do jednotky Skywell vypouštěn ve velmi malých množstvích tak, aby
byly dále eliminovány bakterie. Pokus o seřízení pumpy nebo generátoru může vypustit
více ozónu, než je předepsáno.
Při provozu jednotky Skywell 5TE vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla,
včetně, nikoliv výhradně, následujícího:
1.
Jednotka Skywell je určena pouze pro distribuci vody. NEPOUŽÍVEJTE žádné
jiné tekutiny. NEPOUŽÍVEJTE pro žádné jiné účely. Omezená záruka je
neplatná v případě použití pro vypouštění jakékoliv jiné tekutiny.
2.
Pouze pro vnitřní použití. Udržujte jednotku Skywell na suchém místě (mimo
dosah dešťových srážek) mimo přímé sluneční světlo. NEPOUŽÍVEJTE venku.
3.
Instalujte a používejte pouze na tvrdém, rovném a vyrovnaném povrchu.
4.
NEUMÍSŤUJTE jednotku Skywell do uzavřeného prostoru nebo skříňky.
5.
Jednotku Skywell NEPROVOZUJTE za přítomnosti výbušných nebo hořlavých
plynů.
6.
Jednotku Skywell neumísťujte blíže ke zdi než ve vzdálenosti 45cm/18” tak,
aby byl zajištěn volný tok vzduchu mezi zdí a jednotkou Skywell. Na všech
stranách jednotky Skywell musí být minimální prostor 45cm/18”.
7.
Použijte pouze řádně uzemněné zásuvky.
8.
Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte přímo ze zásuvky. Nikdy
nevytahujte zástrčku taháním za kabel.
9.
Jednotku Skywell NEPOUŽÍVEJTE v případě, že je kabel roztřepený nebo jinak
poškozený.
10. Na ochranu před elektrickým šokem NEPONOŘUJTE kabelovou zástrčku
nebo jakoukoliv jinou část jednotky Skywell do vody nebo jiných tekutin.
11. Nikdy nedovolte dětem vypouštět horkou vodu bez řádného a přímého
dozoru dospělé osoby.
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12.

Používejte pouze části a příslušenství schválené Skywell.

RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU
1. Zapojte jednotku Skywell pouze do uzemněné zásuvky.
2. Neodstraňujte uzemňovací body ze silového kabelu Skywell. Používejte pouze
silový kabel Skywell.
3. Nedodržení těchto pokynů může způsobit oheň nebo elektrický šok s
následkem zranění nebo dokonce smrti.
Požadováno je minimální elektrické napájení 7.5 amp. Doporučována je
pojistka se zpožděnou reakcí nebo elektrický jistič. Nepřetěžujte obvod. Pokud je
to nutné, poskytněte dodatečný obvod pouze pro jednotku Skywell. Jednotka
Skywell musí být zapojena do párové uzemňovací zásuvky; uzemněna v souladu s
místními kódy a nařízeními. V případě nefunkčnosti nebo selhání snižuje
uzemnění riziko elektrického šoku poskytnutím cesty nejnižšího odporu pro
elektrický proud. Pokud není párová zásuvka k dispozici, je uživatel osobně
odpovědný a povinný poskytnout řádně uzemněnou zásuvku instalovanou
kvalifikovaným elektrikářem. Neuzemňujte k plynovému potrubí. Pojistka nesmí
být v neutrálním nebo uzemňovacím obvodu.

UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY SKYWELL
1.
2.

3.

Umístění jednotky Skywell je velmi důležité pro úspěšnou přípravu vody.
Nejlepší umístění je:
• 45cm (18”) prostor ze všech stran (včetně zadní strany)
• Čím větší místnost, tím lépe
• Prostor, kde jsou dveře, není převážně uzavřen
• Typicky vestibuly, předváděcí místnosti a chodby/haly
Zabezpečte zarážky kol.
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JAK FUNGUJE JEDNOTKA SKYWELL
Atmosférický výdejník vody Skywell 5TE kondenzuje vodu ze vzduchu a dodává ji
ke spotřebě v horkém nebo studeném stavu. Ventilátor vtahuje vzduch skrz
elektrostatický vzduchový filtr a výměník tepla, který je ochlazen pod rosným bodem
vstupního vzduchu. Na tomto ochlazeném povrchu se kondenzuje voda a je
filtrována skrz dvouvrstvé drátové pletivo do nádrže z nerezové oceli, jež je na
kolejnici a kterou lze ji snadno otevřít.
Generovaná voda ve sběrné nádrži je vystavena ultrafialovému (UV) záření tak,
aby byly zničeny bakterie. Efektivita UV záření je monitorována jedinečným UV
senzorem.
Úroveň vody ve sběrné nádrži je kontrolována pomocí hloubkových senzorů.
Generovaná voda je pumpována z nádrže skrz 4 filtry. První filtr je mineralizační
filtr, který pomáhá zvýšit úroveň pH. Druhý filtr je zásobník granulového aktivního
uhlí a vylepšuje chuť a odstraňuje organické chemikálie a jakýkoliv zápach. Třetí
filtr je uhlíkový blok, který odstraňuje organické směsi (S/VOCs) a těžké kovy (Pb,
Fe, atd.). Čtvrtý zásobník je filtr s ultrafialovou membránou, který odstraňuje
jakékoliv zůstatkové jemné usazeniny, uložené částečky, viry a bakterie.
Generovaná voda je dále pumpována skrz solenoidový ventil do horní/studené
nádrže. Horní/studená nádrž má také hloubkové sensory pro monitorování objemu. Na
lince vstupní vody je jako sekundární zabezpečení pro prevenci přetékání a
vytékání ventil s plovákem.
Horní/studená nádrž začleňuje dodatečný UV světelný a jedinečný senzor, který
zajišťuje kvalitu vody. Chladící spirála ochlazuje vodu a pumpa vypouští
studenou vodu pro uživatele. Pátý filtr (uhlíkový blok) je konfigurován na lince
vypouštění studené vody, kde je ještě další pojistka pro zabezpečení kvality
vody.
Voda je pomocí gravitace napájena z horní/studené nádrže do dodatečné
nádrže na horkou vodu. Linie vypouštění horké vody je konfigurována se šestým
filtrem (síť) tak, aby byla dále zajištěna kvalita vody. Čerpadlo ozonizátoru a
generátor (produkující 15 vteřin ozónu každé 3 hodiny) poskytují dodatečnou
čistící část pro jednotku Skywell 5TE.
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VOLBA JAZYKOVÉHO NASTAVENÍ
Kroky:
1. Zapněte jednotku.
2. Vyčkejte na úplné stažení aplikace. K plnému stažení dojde po objevení
spořiče obrazovky (v případě plné horní nádrže se objeví “kapka vody”).

3. Klepněte na obrazovku spořiče.
4. Objeví se panel. Klepněte na ikonu pohonu v pravém dolním rohu.

5. Zadejte heslo administrátora 1111.

6. Klepněte na jazykovou verzi aplikace.
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7. Zvolte jazykové nastavení

8. Klepněte na položku pro potvrzení zvolení “Apply”.
9. Pro restart aplikace poklepejte na položku Ano “Yes”.
Aplikace se restartuje ve zvoleném jazykovém nastavení. Poznámka: Pokud se
vaše jazyková volba po restart neobjeví, budete muset instalovat nejnovější
aplikaci Skywell, která zahrnuje všechny jazykové verze. Pokyny naleznete v
Administrativním návodu v části pro nastavení aplikace Skywell.
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VOLBA METRICKÉHO NEBO BRITSKÉHO NASTAVENÍ
Kroky:
1. Zapněte jednotku. Vyčkejte na úplné stažení aplikace a objevení spořiče
obrazovky.
2. Klepněte na obrazovku spořiče.

3. Klepněte na ikonu pohonu v pravém dolním rohu.

4. Zadejte heslo 1111.

5. Zvolte metrické nebo britské nastavení.

6. Pro opuštění obrazovky poklepejte na X.
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VYPOUŠTĚNÍ VODY
Vypouštění studené vody
Po vygenerování vody může trvat až 90 minut než se voda dostane na svou
maximální studenou teplotu 2.7° Celsius (36°F). V té době může kompresor
kontinuálně běžet. Studená voda, která je připravená k vypuštění, bude v
souladu s celkově generovanou vodou, která je ovlivněna okolními
podmínkami.
1. Umístěte svůj kelímek doprostřed plochy pro odkapávání.
2. Pro vypuštění studené vody stiskněte modré kulaté tlačítko.
3. Držte modré kulaté tlačítko po dobu vypouštění až do dosažení požadované
úrovně naplnění.

Dětský bezpečnostní
zámek
Tlačítko pro horkou
vodu

Tlačítko pro studenou
vodu

Vypouštění horké vody
Po vygenerování vody může jednotka Skywell ohřát vodu až na 97.7°
Celsia/208°F, a to během 15-20 minut. Horká voda, která je připravená
k vypuštění, bude v souladu s celkově generovanou vodou, která je ovlivněna
okolními podmínkami.
1. Umístěte svůj kelímek doprostřed plochy pro odkapávání.
2.
Stiskněte a uvolněte horní červené tlačítko pro odemčení (dětský
bezpečnostní zámek) vlevo od dotykové obrazovky. Máte přibližně 10 vteřin
před spuštěním horké vody, než bude potřeba červené bezpečnostní tlačítko
opětovně stlačit.
3. Pro spuštění horké vody stiskněte dolní červené tlačítko (pod červeným
bezpečnostním tlačítkem).
4.
Držte červené kulaté tlačítko po dobu vypouštění až do dosažení
požadované úrovně naplnění.
5. Nikdy nedovolte dětem vypouštět horkou vodu bez řádného a přímého
dozoru dospělé osoby.
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PANEL APLIKACE SKYWELL
ČAS A
DATUM

UŽIVATELSKÉ
LOGO

OBJEM STUDENÉ
NÁDRŽE

HYDRATAČNÍ PROFIL/
UŽIVATEL. OBRÁZKY

UŽIVATEL.
TEST

KONTAKT
INFO
HORKÁ/STUDENÁ
TEPLOTA V METRICKÉM
NEBO BRITSKÉM
NASTAVENÍ

CELKOVÉ VYPUŠTĚNÍ
OD POSLEDNÍ VÝMĚNY
FILTRU

TICHÝ REŽIM &
UŽIVATELSKÉ
NASTAVENÍ
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VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO HYDRATAČNÍHO PROFILU
Na stránce panelu poklepejte na kroužek uprostřed. Na stránce pro hydratační
profil poklepejte na tlačítko + tak, abyste vytvořili vlastní profil a mohli sledovat
hydrataci. Zadejte iniciály svého křestního jména a příjmení.

Volitelné prvky profilu:
Personalizace: Můžete buď zvolit a ztělesnit možnost nebo natáhnout vlastní
obrázek profilu (není vyžadováno). Zvolte personalizaci pomocí poklepání na
ikonu tužky na horní straně stránky. Prohlížet možnosti můžete poklepáním na
rolovací menu pro typ personalizace.
Denní cíl hydratace:
Nastavte svůj denní cíl hydratace pomocí táhnutí na dolní liště. Jednotka Skywell
bude monitorovat vaši spotřebu versus váš cíl na každodenní bázi. Cíl se
automaticky každý den nastaví.
PIN kód: Pro zabezpečení vašeho hydratačního profilu pomocí kódu PIN
poklepejte na tlačítko “ON” pod položkou pro umožnění PIN kódu “ENABLE PIN”.

PŘIDÁNÍ ÚDAJŮ O VYPUŠTĚNÉ VODĚ DO
HYDRATAČNÍHO PROFILU

Po vypuštění vody se objeví stránka s daty o vypuštěné vodě. Poklepejte na
tlačítko pro profil na spodní straně stránky. Na stránce pro hydratační profil
zvolte svůj profil. Data o vypuštěné vodě jsou automaticky přidána do vašeho
hydratačního profilu.
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NASTAVENÍ PERIODY GENEROVÁNÍ VODY, TEPLOTY A
TICHÉHO REŽIMU
Rozvrh denního generování vody – poklepejte na ikonu pro nastavení v pravém
dolním rohu panelu. Zadejte PIN administrátora (1111). Poklepejte na 4 tlačítka a
použijte posuvnou ikonu pro nastavení rozvrhu generování. Můžete nastavit až 4
různé časové periody. Nastavení všech čtyř časových period na “ON”
vyprodukuje nejvíce vody.

Nastavení teploty pro horkou a studenou vodu/rozvrh – poklepejte na ikonu
tužky vedle teploty pro horkou nebo pro studenou vodu a použijte rolovací
ikonu pro změnu teploty vody. Pro uložení změn poklepejte na položku pro
uložení a odeslání teploty "Save and Send Temperature".

Tichý režim – poklepejte na ikonu ventilátoru v dolním pravém rohu domovské
stránky. Zvolte tichý režim na 1, 2 nebo 3 hodiny. Ventilátor bude automaticky
na konci zvolené časové periody. Generování vody se v tichém režimu
neobjeví.

Tato funkce je především užitečná v případě, že je jednotka Skywell umístěna v
zasedací místnosti. Tichý režim může být obvykle implementován po dobu trvání
schůzky.
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NASTAVENÍ ČASU A DATA
Před spuštěním tohoto procesu vždy nejprve instalujte nejnovější verzi aplikace
Skywell.
Budete muset nastavit čas a datum (jednou) v průběhu před instalačního
procesu a zřejmě i v případě přesunu jednotky Skywell do jiného časového
pásma. Zde jsou uvedeny kroky, které je třeba provést.
1. Poklepejte na ikonu pro pohon v pravém dolním rohu. Objeví se obrazovka
pro heslo. Zadejte 1111.

2. Poklepejte na panel pro datum a čas nahoře uprostřed. Tím dojde k otevření
obrazovky pro změnu data a času.
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3. Zleva začněte s vyplňováním informací souvisejících s lokalitou jednotky.

4. Po provedení výběru kontinentu a regionu přejděte na dolní polovinu
obrazovky, zvolte datum a čas. Stiskněte položku pro aplikování “Apply” v
pravém dolním rohu. Aplikace si vyžádá povolení pro restart. Zvolte položku
pro Ano “Yes”.
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PŘIPOJENÍ KE SKYWELL POMOCÍ WI-FI
Pro bezdrátové připojení ke Skywell je potřeba provést tři kroky.
1. Připojte tablet Skywell k internetu. To je potřeba normálně provést pouze
jednou, pokud není jednotka převezena do lokality, kde je potřeba rozhraní s
jiným internetovým připojením.
2. Zapněte FTP (File Transfer Protocol – protokol pro přenos souborů) ve Skywell.
3. Otevřete FTP klient na vašem laptopu.
Připojte Skywell k Internetu a zapněte FTP
1. Na panelu klepněte na ikonu pro pohon v pravém dolním rohu. (obr. 1)
2. Zadejte PIN administrátora jako 1111 a poklepejte na OK. (obr. 2)
3. Klikněte na ikonu pro Wi-Fi. (obr. 3)
4. Zvolte svou síť a zadejte heslo. Obrazovku pro klávesnici můžete opustit
poklepáním na plochu otevřené obrazovky nad klávesnicí.
5. Zadejte “Connect Now” (“Připojit teď”). (obr. 4)

1

2

3

4

6. Zaznamenejte IP adresu tj., ftp://10.01.29:2121 ve vzoru. Vaše IP adresa bude
jiná.
7. Pro odchod z obrazovky poklepejte na “X”.
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Otevřete FTP klienta na vašem laptopu
1. Otevřete FTP klienta na vašem laptopu. Skywell doporučuje CyberDuck pro
Mac nebo FileZilla pro PC, ale jakýkoliv FTP klient bude vyhovovat.
2. Uživatelské jméno: administrator Heslo: password (všechna písmena malá)
3. Připojte se k vaší jednotce Skywell pomocí hodnot od #6 výše.
4. Poté budete moci přetáhnout nové soubory na SD kartu tabletu z vašeho
počítače
po
smazání
starých
souborů
(kromě
aplikace)
s
příslušnými/korespondujícími názvy.
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INSTALACE APLIKACE SKYWELL
Poslední verzi aplikace Skywell naleznete na Skywell.com. (pw 2856) a můžete jí
instalovat přes Wi-Fi. Doporučujeme vám mít vždy nejnovější verzi aplikace. Verzi
aplikace, která je momentálně na jednotce Skywell, zjistíte v nastavení “Service
Settings” (poklepejte na horní pravý roh panelu a zadejte jako heslo 2856)
poklepáním na položku “About” (“O”).
Kroky pro nastavení nejnovější verze:
1. Předchozí aplikace nemažte. Informace o profilu uživatele budou
uchovány, pokud jednoduše přidáte novou aplikace na SD kartu.
2. Poklepejte na ikonu pro pohon v pravém dolním rohu panelu a poté
zadejte heslo administrátora 1111.
3. Poklepejte na aktualizaci aplikace (“Update App”).

4. Poklepejte na nový skywell.apk jež byl přidán na SD kartu 1 a poklepejte
na položku pro aktualizaci (“Update Now”).
5. Poklepejte na položku Ok tak, aby byla aplikace vyměněna. Poklepejte
na položku pro instalaci.
6. Poklepejte na ikonu v pravém horním rohu a poté poklepejte na logo
Skywell.
7. MCU se připojí k tabletu a instalace by měla být ukončena. To bude trvat
přibližně 15 vteřin.
8. Poklepejte na položku “About” (“O”) v servisním nastavení (Service
Settings) tak, aby byla potvrzena instalace aplikace.
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INSTALACE POSLEDNÍ VERZE FIRMWARU
Kroky pro nastavení nejnovější verze firmwaru:
1.

Důležité: musíte instalovat nejnovější aplikaci Skywell, a to před instalací
poslední verze firmwaru.

2. Poslední verzi firmwaru naleznete na skywell.com
Poznámka: potřebujete si stáhnout pouze soubor watermachine_3.XXX.srec.
3. Zkopírujte poslední verzi firmwaru do SDkarty1 na tabletu přes WiFi.
Poznámka: soubor musí být uložen v kořenové struktuře sdcard1.
4. Klikněte na ikonu pro pohon v panelu a zadejte 1111.

5. Klikněte na aktualizaci firmwaru.

6. Zvolte nový firmware z SD karty.
7. Ponechte aplikaci čas na celý proces. Po ukončení recyklujte napájení
jednotky.
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NATÁHNUTÍ LOGA A OBRÁZKŮ
Před instalováním loga a obrázků musíte instalovat nejnovější aplikaci Skywell.
Pokud nejsou instalována žádná loga a obrázky, objeví se loga a obrázky
Skywell.
Předem uložený spořič obrazovky a panel mohou být modifikovány tak, aby
byla přidána loga a obrázky obchodního zástupce/zákazníka. Soubory pro
spořič obrazovky a panel musí být řádně pojmenovány (před natažením)
následovně:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Můžete vytvořit po jednom obrázku pro spořič obrazovky a pro panel.
Více obrázků pro 2 rozdělené stránky (horká a studená) může být uloženo na SD
kartu pro tablet pro sekvenční cyklování v průběhu posloupného stlačování
tlačítek pro vypouštění horké a studené vody. Tyto obrázky musí být uloženy na
kartu SD v souboru nazvaném “dispense” (“vypouštění”). Uvnitř tohoto souboru
musí být dva soubory nazvané “hot” (“horká”) a “cold” (“studená”). Své
obrázky umístěte do jedno z nich nebo do obou souborů (horká a studená).
Obrázky stránky pro vypouštění si nevyžadují žádný formát názvu, ale měly by to
být soubory .png.
Pro modifikaci souborů s obrázky, které chcete vložit na obrazovky tabletu,
použijte Photoshop. Zde jsou rady:
Spořič obrazovky: 800 x 600 pxls nebo menší; závisí na tom, jak obrázek zabírá na
spořiči obrazovky "wave".filename: cobranding_logo_screensaver.png
Panel: 500 x 300 pxls nebo menší; umístěno na transparentním pozadí.
Název souboru: cobranding_logo_dashboard.png
Studené vypouštění: 900 x 600 pxls (přesně) pomocí netransparentního pozadí.
Horké vypouštění: 900 x 600 pxls (přesně) pomocí netransparentního pozadí.
Poznámka: Čím vyšší je rozlišení staženého původního obrázku, tím lepší bude
výsledek.
Přetáhněte nové soubory na SD kartu z vašeho počítače po smazání starých
souborů s korespondujícími názvy.
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Poté aktualizujte aplikaci s nově instalovanými logy, a to následovně:
1. Poklepejte na ikonu pro pohon v pravém dolním rohu panelu.
2. Zadejte heslo administrátora 1111.
3. Na stránce pro rozvrh generování (“Generations Schedule”) poklepejte
na položku pro nové natažení loga (“Reload Logos”).
4. Poklepejte na položku Ano (“Yes”) tak, aby bylo umožněno spuštění
aplikace.
5. Poklepejte na aktualizaci aplikace (“Update App”).
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INSTALACE UŽIVATELSKÉHO
OBRAZOVKY

VIDEA

PRO

SPOŘIČ

Před instalací uživatelského videa pro spořič obrazovky musíte instalovat
nejnovější verzi aplikace Skywell. Vaše video můžete uzpůsobit pro konkrétní
událost, věkovou skupinu, stupně třídy, atd. Video pro spořič obrazovky se objeví
po 15 vteřinách nečinnosti a zůstane až do doby než dojde k dotyku obrazovky.
Pokud není instalováno žádné video, je použito předem nastavené video pro
spořič obrazovky.
Instalace uživatelského spořiče obrazovky:
1. Uživatelské video by mělo být 1920 x 1080 (nebo menší) a kratší než 30
vteřin.
2. Tyto formáty souborů nejlépe fungují: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Uložte soubor pod jakýmkoliv názvem, ale ponechte koncovku.
4. K aplikaci se připojte přes WIFI. Přetáhněte soubor na SD kartu z vašeho
počítače do souboru spořiče obrazovky. Pokud žádný soubor pro spořič
obrazovky neexistuje, vytvořte ho.
5. Aktualizujte aplikaci s nově instalovaným videem následovně:
• Poklepejte na ikonu pro pohon v pravém dolním rohu panelu.
• Zadejte heslo administrátora 1111.
• Poklepejte na nové natažení aplikace (“Reload APP”).
• Poklepejte na položku Ano (“Yes”), tak, aby bylo umožněno
spuštění aplikace.

6. Pokud je na SD kartu uloženo více videí, aplikace zvolí pro přehrání
náhodné video. Na kartě SD smažte jakékoliv video, které nechcete
přehrát.
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INSTALACE OBRÁZKŮ UŽIVATELSKÉHO PROFILU
Před instalací obrázků uživatelského profilu musíte instalovat nejnovější verzi
aplikace Skywell.
Jako součást funkce sledování hydratace je možné vytvořit si profil. Tento proces
umožňuje spojit obrázek s profilem. Pokud není natažen žádný uživatelský
obrázek, pak je možné buď vybrat z přednastavené nabídky, nebo nevybírat
žádný obrázek.

Instalace uživatelského obrázku do seznamu profilů:
1. Uživatelský obrázek by měl být 256 x 256 nebo menší.
2. Přijatelné formáty souboru jsou .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. K jednotce Skywell se připojte přes WIFI a vytvořte soubor s názvem
“avatar” v kořenové struktuře SD karty.
4. Přetáhněte soubor na SD kartu z vašeho počítače do souboru avatar.
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5. Aktualizujte aplikaci s nově instalovaným obrázkem/obrázky následovně:
• Poklepejte na ikonu pro pohon v pravém dolním rohu panelu.
• Zadejte heslo administrátora 1111.
• Poklepejte na nové natažení aplikace (“Reload APP”).
• Poklepejte na položku Ano (“Yes”) tak, aby bylo umožněno spuštění
aplikace.

23

INSTALACE UŽIVATELSKÝCH OTÁZEK EKO TRIVIA
Před instalací otázek trivia s možností výběru musíte instalovat nejnovější aplikaci
Skywell. Doporučujeme použití otázek vztahujících se k eko tematice.
Trivia otázky jsou přístupné pomocí poklepání na pravou šipku na panelu.

Přednastavený seznam otázek se objeví sekvenčně v případě, že není do
aplikace natažena žádná uživatelská sada. Seznam uživatele může být
přizpůsoben specifické události, věkové skupině, stupňům třídy, atd.
Instalace uživatelské sady trivia otázek:
1. Pomocí Notepad formulujte otázky následovně:
q Kolik automobilů byste mohli napájet energií vyžadovanou pro
podávání balené vody na 1 rok?
a1 500 TISÍC
a2 1.5 MILIONU
a3 200 TISÍC
a4
2
q Kolik procent plastu vyprodukovaného každý rok skončí v oceánu?
a1 5%
a2 10%
a3 20%
a4 25%
2
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2. Otázky začínají na novém řádku s předponou “q” a poté následují 4 řádky
s odpověďmi. Každý řádek s odpovědí má předponu ”a” a pak následují
čísla 1 až 4, poté následuje mezera a pak odpověď. Odpověď může být
prázdná. Správná odpověď následuje na novém řádku po poslední
odpovědi.
3. Otázky musí být odděleny prázdným řádkem.
4. Může být zadán neomezený počet otázek.
5. Soubor uložte jako trivia_questions.txt
6. Přetáhněte soubor na SD kartu z vašeho počítače.
7. Aktualizujte aplikaci s nově instalovaným kvízem následovně:
• Poklepejte na ikonu pro pohon v pravém dolním rohu panelu.
• Zadejte heslo administrátora 1111.
• Poklepejte na nové natažení aplikace (“Reload APP”).
• Poklepejte na položku Ano (“Yes”) tak, aby bylo umožněno spuštění
aplikace.
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PO VÝPADKU PROUDU SKYWELL VYČISTĚTE
Jednotka Skywell udržuje generovanou vodu čistou, a to dokud je do jednotky
dodáván proud. Pokud je jednotka Skywell bez přívodu proudu po dobu delší
než 4 po sobě jdoucí hodiny:
1.
Vodu NEPIJTE.
2.
Pro vyčištění kontaktujte svého obchodního zástupce.

DETEKCE JAKÝCHKOLIV ABNORMÁLNÍCH OKOLNOSTÍ
Jednotka Skywell generuje čerstvou, čistou a chutnou vodu. Pokud, z jakéhokoliv
důvodu, zjistíte jakékoliv abnormální okolnosti, neobvyklý zápach nebo pokud
voda nechutná dobře:
1.
Vodu NEPIJTE.
2.
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU
1. Otevřete dveře vzduchového filtru stlačením západky.
2. Vyjměte vzduchový filtr.
3. Vyplachujte vzduchový filtr na obou stranách (vyplachujte nejprve směrem
zevnitř ven) do doby, než procházející voda vychází ven čistá.
4. Z filtru vyklepejte přebytečnou vodu.
5. Filtr vraťte zpět do jeho schránky a zavřete dveře na západku. Šipka na krytu
filtru by měla být nejblíže přední části jednotky a měla by být po instalaci
viditelná.
Poznámka: Vzduchový filtr je pro kvalitu vody a výrobu jednotky Skywell velmi
důležitý. V případě jakéhokoliv poškození by měl být vyměněn.

1

2

3

DEZINFEKCE PROSTORU PRO VYPOUŠTĚNÍ
Prostor sloužící pro vypouštění by měl uživatel čistit každý den. Jednotka
Skywell je navržena s prohloubeným prostorem pro vypouštění tak, aby byl
minimalizován kontakt s externím prostředím. Pravidelné používání vypouštění
horké vody obecně dezinfikuje bod vypouštění, ale dodatečná péče o bod
vypouštění napomůže tomu, že budete mít vždy co nejčistší možnou vodu.
1.
Pro čištění trysky používejte netoxické čistící látky.
2.
Vypouštějte studenou vodu a poté teplou vodu, a to po dobu alespoň 3
vteřin u obou.
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