SKYWELL 5TE
ADMINISTRATOR
VEJLEDNING
Atmosfærisk vandgenerator

5TE OPLYSNINGER TILGÆNGELIGE PÅ SKYWELL.COM
Quick Start brugervejledning
Administrator vejledning
Seneste app
Nyeste firmware
Ved anvendelse af elektriske apparater, skal de grundliggende
sikkerhedsforanstaltninger følges for at mindske risikoen for brand, elektriske stød
og person- eller tingskader.
Hvis Skywell 5TE er uden strøm i mere end 4 sammenhængende timer:
Drik IKKE vandet.
Kontakt din forhandler for at få rengjort din Skywell 5TE.

Udgave: 1. oktober 2018
1

INDHOLDSFORTEGNELSE
Nøglepunkter vedr. sikkerhed
Risiko for elektriske stød
Placering af Skywell
Hvordan virker Skywell 5TE
Vælg dit foretrukne sprog
Vælg metrisk eller britisk standard
Aftap vand
Skywell appens hovedmenu
Opret personlig hydrationsprofil (vandindtag)
Tilføje vandaftapningsdata til hydrationsprofil
Indstil vanddannelsesperioder, temperaturer og Quiet Mode
Indstil tid og dato
Forbind via WIFI til Skywell
Installer Skywell appen
Installer den nyeste firmware
Indlæs logoer og billeder
Installerer en brugerdefineret screensaver video
Installer brugerdefinerede profilbilleder
Installer brugerdefinerede spørgsmål (Trivia)
Rengør Skywell efter en strømafbrydelse
Konstatering af unormale omstændigheder
Rensning af luftfilteret
Desinficering af aftapningsdysen

3
4
4
5
6
8
9
10
11
11
12
13
15
17
18
19
21
22
24
26
26
26
26

2

NØGLEPUNKTER VEDR. SIKKERHED
Skywell 5TE bør stå oprejst i mindst 4 timer, inden den tilsluttes en
stikkontakt. Hvis den tilsluttes umiddelbart efter at være blevet rejst op, kan kompressoren
blive beskadiget. Skywell anbefaler at enheden aldrig lægges på siden.
BEMÆRK: Efter vandgenereringen er startet, kan det tage 90 minutter, inden
vandet har nået sin koldeste temperatur.
Skywell strømforbindelsen må KUN tilsluttes en jordet 208230V/50Hz udgang. Kontakt om nødvendigt en elektriker.
Skywell kan give vand, der er helt op til 97,7° Celsius (208 °F)
varmt. Vær forsigtig når du tapper varmt vand, og giv ikke børn lov til at tappe
varmt vand uden korrekt og direkte voksent opsyn.
Manipuler ikke med ozonpumpen eller generatoren. Ozon
frigives i meget små mængder til Skywell for yderligere eliminering af bakterier.
Forsøg på at justere pumpen eller generatoren kan frigive mere ozon end
foreskrevet.
Ved
anvendelsen
af
Skywell
5TE,
skal
de
grundliggende
sikkerhedsforanstaltninger efterleves, herunder, men ikke begrænset til,
følgende:
1. Skywell er udelukkende beregnet til at dispensere vand. Anvend IKKE andre
væsker. Anvend IKKE til andre formål. Garantien fortabes, hvis enheden
bruges til at danne andre væsker.
2. Kun til indendørs brug. Placer Skywell på et tørt sted (ikke udsat for nedbør) og
ikke i direkte sollys. Må IKKE bruges udendørs.
3. Må kun installeres og bruges på en hård, flad og jævn overflade.
4. Placer IKKE Skywell i et lukket rum eller skab.
5. Anvend IKKE Skywell i nærheden af eksplosive eller brandbare dampe.
6. For at sikre en uhindret luftstrøm mellem væg og Skywell, skal der holdes en
afstand på 45 cm/18” fra væg til Skywell. Der skal være mindst 45 cm/18”
frirum på alle sider af Skywell.
7. Brug kun korrekt jordede stikkontakter.
8. Tag altid fat i stikket og træk det lige ud af stikkontakten. Træk aldrig stikket
ud, ved at trække i ledningen.
9. Brug IKKE Skywell hvis ledningen er flosset eller på anden måde beskadiget.
10. For at beskytte mod elektriske stød, må ledningens stik eller nogen anden
del af Skywell IKKE sænkes i vand eller i andre væsker.
11. Giv aldrig børn lov til at tappe varmt vand, uden korrekt og direkte voksent
opsyn.
12. Brug kun Skywell godkendte dele og tilbehør.
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RISIKO FOR ELEKTRISKE STØD
1. Skywell må kun tilsluttes til en jordet stikkontakt.
2. Fjern ikke jordbenet fra Skywell stikket. Brug kun Skywell ledningen.
3. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det forårsage brand eller elektriske
stød, der kan medføre skader eller endog dødsfald.
Der kræves en elforsyning på mindst 7,5 amp. En tidsforskudt sikring eller
strømafbryder anbefales. Overbelast ikke kredsløbet. Om nødvendigt etableres
et separat kredsløb udelukkende til Skywell. Skywell skal tilsluttes til en jordet
stikkontakt, der er jordet i overensstemmelse med lokale regler og forordninger. I
tilfælde af funktionsfejl eller sammenbrud, vil jordforbindelsen reducere risikoen
for elektriske stød, ved at bortlede strømmen hvor der er mindst modstand mod
den elektriske strøm. Hvis der ikke er adgang til en jordet stikkontakt, er det
brugerens eget ansvar og forpligtelse, at få installeret en korrekt jordet
stikkontakt af en autoriseret elektriker. Må ikke jordes til et gasrør. Der må ikke
være en sikring i det neutrale eller jordede kredsløb.

PLACERING AF SKYWELL
1.
2.

3.

Placeringen af Skywell, er afgørende for dens succes med
vanddannelsen.
Bedste placering:
• 45 cm (18”) afstand på alle sider (også bagsiden)
• Jo større rum, des bedre
• Rum, hvor dørene ikke er lukkede det meste af tiden
• Typisk lobbyer, showrooms og gange
Hjulbremserne skal aktiveres.
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HVORDAN VIRKER SKYWELL 5TE
Skywell 5TE atmosfærisk vandgenerator (AWG) kondenserer vand fra luften og
leverer det enten som varmt eller koldt drikkevand. En ventilator lader luft strømme
gennem et elektrostatisk luftfilter og over en varmeveksler, der er afkølet til under den
indkommende lufts dugpunkt. På denne afkølede overflade kondenserer vandet og
filtreres gennem et dobbelt trådnet til en rustfri ståltank, der kører på skinner og nemt kan
åbnes.
Vandet i opsamlingstanken udsættes for ultraviolet (UV) lys for at dræbe
eventuelle bakterier. UV-lysets effektivitet overvåges af en unik UV-sensor.
Vandniveauet i opsamlingstanken styres ved hjælp af dybdesensorer. Det
dannede vand pumpes fra tanken gennem 4 filtre. Det første filter er et
mineraliserings-filter der hjælper med at øge pH-værdierne. Det andet filter er
en granuleret aktiv kul (GAC) patron, der forbedrer smagen og fjerner organiske
kemikalier og eventuelle dårlige lugte. Det tredje filter er en kulstofblok (CB) der
fjerner organiske forbindelser (S/VOCs) og tungmetaller (Pb, Fe, osv.). Den fjerde
patron er et ultrafiltrerings (UF) membranfilter, der fjerner eventuelle resterende
fine sedimenter, tilbageværende partikler, vira og bakterier.
Det genererede vand pumpes herefter gennem en magnetventil til
top/koldtanken. Top/koldtanken har også dybdesensorer til overvågning af
niveauet. Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning, for at undgå overløb og
utætheder, er der anbragt en flydeventil på den indgående vandledning.
Top/koldtanken indeholder et ekstra UV-lys og en unik sensor, der yderligere
sikrer vandkvaliteten. En kølespole gør vandet koldt, og en pumpe dispenserer
det kolde vand til brugeren. Et femte filter (kulstofblok) er anbragt på det kolde
aftapningsrør til yderligere sikring af vandkvaliteten.
Vandet kan ved hjælp af tyngdekraften føres fra top/koldtanken til en ekstra
tank til varmt vand. Det varme vands aftapningsrør er konfigureret med et sjette
filter (net)til yderligere sikring af vandets kvalitet. Ozonpumpen og generatoren
(der producerer 15 sekunders ozon hver 3. time) tilfører et yderligere
rensningselement til Skywell 5TE.
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VÆLG DIT FORETRUKNE SPROG
Udfør trinene:
1. Tænd for enheden.
2. Lad appen blive helt indlæst. Du ved den er helt indlæst, når screensaveren
vises (vil være ”vanddråbe” skærmen, hvis den øverste tank er tom).

3. Tryk på screensaveren.
4. Panelet vises. Tryk på tandhjulsknappen i nederste højre hjørne.

5. Indtast Administrator password 1111.

6. Tryk på appen Sprog.

6

7. Vælg dit sprog

8. Tryk på Anvend.
9. Tryk Ja for at genstarte appen.
Appen vil genstarte i det valgte sprog. Bemærk: Hvis dit valgte sprog ikke vises
efter genstart, skal du installere den nyeste Skywell app, der indeholder alle
sprog. Se oplysningerne i denne vejledning i afsnittet ”Installer Skywell appen”.
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VÆLG METRISK ELLER BRITISK STANDARD
Udfør trinene:
1. Tænd enheden. Lad appen blive helt indlæst og screensaveren vises.
2. Tryk på screensaveren.

3. Tryk på tandhjulsknappen i nederste højre hjørne.

4. Indtast password 1111.

5. Vælg metrisk eller britisk.

6. Tryk på X for at lukke billedet.
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AFTAP VAND
Aftap koldt vand
Efter vandgenereringen kan det tage op til 90 minutter, før vandet har nået sin
maksimale kolde temperatur på 2,7 °C (36 °F). I løbet af dette tidsrum kører
kompressoren uafbrudt. Koldt vand til aftapning vil blive tilpasset den samlede
vanddannelse, der påvirkes af omgivelsesforholdene.
1. Placer din kop i midten af drypbakken.
2. Tryk på den blå knap til højre for skærmen for at aftappe koldt vand.
3. Hold trykket på den blå knap, indtil det ønskede fyldningsniveau er opnået.

Børnesikkerhedslås
Varm aftapningsknap

Kold aftapningsknap

Aftap varmt vand
Efter vanddannelsen kan Skywell opvarme vandet til 97,7 °C/208 °F i løbet af 15-20
minutter. Varmt vand til aftapning vil blive tilpasset den samlede vanddannelse,
der påvirkes af omgivelsesforholdene.
1. Placer din kop i midten af drypbakken.
2. Tryk på og slip igen den røde låseknap (Børne sikkerhedslås) til venstre for
skærmen. Du har ca. 10 sekunder til at påbegynde aftapningen af varmt vand,
inden det igen vil være nødvendigt at trykke på den røde låseknap.
3. Tryk på den nederste røde knap (under den røde låseknap) for at aftappe
varmt vand. Bruges med forsigtighed.
4. Hold trykket på den røde knap, indtil det ønskede fyldningsniveau er opnået.
5. Lad aldrig børn tappe varmt vand uden korrekt og direkte voksent tilsyn.
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SKYWELL APPENS HOVEDMENU
TID OG
DATO

BRUGERDEFINERET
LOGO

KOLDTANK
NIVEAU

HYDRATION
PROFIL/
BRUGERDEFINEREDE
BILLEDER
KONTAKT
OPLYSN.

BRUGERDEFINERET
QUIZ
VARM/KOLD TEMP.
I METRISK ELLER
BRITISK STANDARD

SAMLET AFTAPNING,
SIDEN SENESTE
FILTERSKIFT

QUIET MODE &
BRUGERINDSTILLIN
GER
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OPRET PERSONLIG HYDRATIONSPROFIL (VANDINDTAG)
På hovedmenuens skærm, trykkes på den midterste cirkel. På siden Hydrationsprofil,
trykkes på + knappen for at oprette din profil og spore vandindtaget. Indtast dit
fornavn og første bogstav fra dit efternavn.

Valgfrie profilfunktioner:
Avatar: Du kan enten vælge en avatar, eller uploade et brugerbillede (ikke påkrævet).
Vælg en avatar ved at trykke på blyant ikonet øverst på siden. Gennemse avatar
mulighederne ved at trykke på avatar typernes rullemenuer.
Daglige hydrationsmål:
Indstil dine daglige hydrationsmål ved at swipe den nederste bjælke. Skywell vil spore dit
forbrug i forhold til dit mål hver dag. Målet vil automatisk blive nulstillet dagligt.
Pinkode: For at sikre din hydrationsprofil med en pinkode, skal du trykke på ON knappen
under ENABLE PIN.

TILFØJE VANDAFTAPNINGSDATA TIL HYDRATIONSPROFIL

Når du har aftappet vand, vil en side med vanddispenseringsdataene blive vist. Tryk på
knappen “Tilføj til profil” i bunden af siden. Vælg din profil på siden med
hydreringsprofiler. Vanddispenseringsdataene bliver automatisk tilføjet til din
hydreringsprofil.
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INDSTIL VANDDANNELSESPERIODER,
OG QUIET MODE

TEMPERATURER

Daglig vandgenereringsplan – Tryk på Indstillingsikonet i nederste højre hjørne på
hovedmenuen. Indtast Administrator PIN (1111). Tryk på de 4 knapper og brug
skyderen til at fastlægge genereringsplanen. Du kan indstille op til 4 forskellige
perioder. Hvis alle fire perioder sættes til “ON”, vil der blive produceret mest
vand.

Varmt og koldt vand temperaturindstillinger / planlægning – tryk på blyant
ikonet ved siden af Varm temp. eller Kold temp. og brug rullepanelet til at
ændre vandtemperaturen. Tryk på "Gem og send temperatur" for at gemme.

Quiet Mode – Tryk på ventilator ikonet nederst til højre på hjemmesiden. Vælg
Quiet Mode i 1, 2, eller 3 timer. Ventilatoren genstartes automatisk ved
slutningen af den valgte tidsperiode. Der foregår ingen vandgenerering i Quiet
Mode.

Denne funktion er især nyttig, hvis Skywell er placeret i et mødelokale. Quiet
Mode kan sædvanligvis aktiveres i hele mødets varighed.
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INDSTIL TID OG DATO
Installer altid den nyeste Skywell app inden du påbegynder denne procedure.
Du skal indstille tid og dato (en gang) i forbindelse med installationsprocessen,
og muligvis hvis Skywell bliver flyttet til en anden tidszone. Følg disse trin.
1. Tryk på tandhjulsknappen nederst i højre hjørne. Password skærmen vises.
Indtast 1111.

2. Tryk på dato og tidsbjælken i midten øverst. Dette åbner skærmen hvor dato
og tid kan ændres.
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3. Begyndende fra venstre udfyldes de oplysninger, der er relevante for
enhedens placering.

4. Når kontinent og region er valgt, vælges dato og tid på nederste halvdel af
skærmen. Tryk på “Anvend” i nederste højre hjørne. Appen vil bede om
tilladelse til at genstarte. Vælg Ja.
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FORBIND VIA WI-FI TIL SKYWELL
Tre trin er nødvendige for at kunne kommunikere trådløst med Skywell.
1.
2.
3.

Forbind Skywell tabletten med internettet. Dette skal normalt kun
foretages en gang, medmindre enheden flyttes til et sted med en anden
internetforbindelse.
Tænd for FTP (File Transfer Protocol) i Skywell.
Åbn en FTP klient på din computer.

Forbind Skywell med internettet og tænd for FTP
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

På hovedmenuen trykkes på tandhjulsikonet i nederste højre hjørne. (fig.
1)
Indtast Administrator PIN = 1111 og tryk OK. (fig. 2)
Klik på wi-fi ikonet. (fig. 3)
Vælg dit netværk og indtast adgangskoden. Du kan afslutte
tastaturskærmen ved at klikke på den tomme plads over tastaturet.
Tryk på Tilslut nu. (fig. 4)

1

2

3

4

Bemærk IP-adressen, dvs. ftp://10.01.29:2121 i eksemplet. Din IP-adresse vil
være anderledes.
Tryk på “X” for at forlade skærmen.
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Åbn en FTP klient på din computer
1. Åbn en FTP klient på din bærbare computer. Skywell anbefaler CyberDuck til en
Mac eller FileZilla til en PC, men enhver FTP klient kan bruges.
2. Brugernavn: administrator Password: password (kun små bogstaver)
3. Forbind til din Skywell ved at bruge værdierne fra #6 ovenfor.
4. Du vil herefter kunne trække nye filer til tablettens SD kort fra din computer,
efter at have slettet de gamle filer (undtagen appen) med de tilsvarende
filnavne.
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INSTALLER SKYWELL APPEN
Den seneste version af Skywell appen er tilgængelig på Skywell.com. (pw 2856)
og kan installeres via wi-fi. Vi opfordrer dig til altid at anvende den nyeste
version af appen. Den aktuelle app-version på Skywell enheden, kan ses ved at
åbne Serviceindstillinger (tryk øverst til højre på hovedmenuen og indtast 2856
som adgangskode) og tryk derefter på Om.
Følg disse trin for at installere den nyeste Skywell app:
1. Den tidligere app skal ikke slettes. Brugeroplysningerne bevares, hvis du
blot tilføjer den nye app til SD-kortet.
2. Tryk på tandhjulsknappen i nederste højre hjørne af hovedmenuen, og
indtast derefter Administrator adgangskoden: 1111.
3. Tryk på Opdater app.

4. Tryk på den nye skywell.apk der blev tilføjet til SD-kort 1 og tryk derefter på
Opdater nu.
5. Tryk Ok for at udskifte appen. Tryk Installer.
6. Tryk på ikonet i øverste højre hjørne og tryk derefter på Skywell logoet.
7. MCU vil nu forbinde sig til tabletten og installationen er udført. Dette tager
ca. 15 sekunder.
8. Tryk “Om” i Serviceindstillinger for at kontrollere installationen af den nye
app.
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INSTALLER DEN NYESTE FIRMWARE
Følg disse trin for at installere den nyeste firmware:
1.

Vigtigt: Du skal installere den nyeste Skywell app, inden du installerer den
nyeste firmware.

2. Den nyeste firmware version er tilgængelig på skywell.com
Bemærk: Du behøver kun at downloade filen: watermachine_3.XXX.srec.
3. Kopier den nyeste firmware-version til SDcard1 på tabletten via wi-fi.
Bemærk: Filen skal gemmes i sdcard1 roden.
4. Tryk på tandhjulsknappen på hovedmenuen og indtast 1111.

5. Tryk Opdater Firmware.

6.

Vælg den nye firmware på SD kortet.

7.

Giv appen tid til at gennemløbe processen. Når den er færdig, skal du
genstarte strømmen til enheden.
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INDLÆS LOGOER OG BILLEDER
Du skal installere den nyeste Skywell app inden installationen af nye logoer eller
billeder. Skywell logoer og billeder vil blive vist, hvis der ikke er installeret logoer
eller billeder.
Den forud installerede screensaver og hovedmenu kan ændres til at omfatte
Forhandler/Kunde logoer eller andre billeder. Screensaver og hovedmenu filer
skal navngives korrekt (inden upload) således:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Du kan oprette et billede til både screensaveren og til hovedmenuen.
Flere billeder til de 2 dispenser sider (varmt og koldt) kan gemmes på SD-kortet,
således at tabletten sekventielt kan fremkalde disse, ved efterfølgende tryk på
de varme og kolde dispenseringsknapper. Disse billeder skal gemmes på SDkortet i en mappe ved navn “dispense”. Der skal være to mapper i “dispense”
kaldet “hot” og “cold”. Læg dine billeder i den ene eller i begge de varme og
kolde mapper. Aftapningsbilledet kræver ikke noget navneformat, men skal
være en .png fil.
Brug Photoshop til ændring af de billedfiler du ønsker at indsætte på
tabletskærmen. Her er nogle tips:
Screensaver: 800 x 600 pxls eller mindre, afhænger af hvordan billedet griber ind
i screensaverens "wave".filnavn: cobranding_logo_screensaver.png
Hovedmenu: 500 x 300 pxls eller mindre, anbragt på en transparent baggrund.
filnavn: cobranding_logo_dashboard.png
Kold aftapning: 900 x 600 pxls (præcist) ved anvendelse af en ikke transparent
baggrund.
Varm aftapning: 900 x 600 pxls (præcist) ved anvendelse af en ikke transparent
baggrund.
Bemærk: Jo højere opløsning på det downloadede originale billede, desto
bedre bliver resultaterne.
Træk de nye filer til SD-kortet fra din computer, efter sletning af de gamle filer
med de tilsvarende navne.
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Opdater derefter appen med de nyinstallerede logoer ved at udføre disse trin:
1. Tryk på tandhjulsknappen i nederste højre hjørne på hovedmenuen
2. Indtast Administrator adgangskoden: 1111.
3. På Generationsoverssigtssiden, trykkes på genindlæs logoer.
4. Tryk Ja for at tillade appen at genstarte.
5. Tryk Opdater app.
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INSTALLER EN BRUGERDEFINERET SCREENSAVER VIDEO
Du skal installere den nyeste Skywell app, inden du installerer en brugerdefineret
screensaver video. Videoen kan skræddersyes til bestemte begivenheder, aldre,
klassetrin osv. Skærmbillederne vises efter 15 sekunder uden aktivitet, og
fortsætter indtil skærmen berøres.
Er der ikke installeret nogen video, anvendes standard bølgeskærmen.
Gør følgende for at installere en brugerdefineret screensaver:
1. Den brugerdefinerede video skal være 1920 x 1080 (eller mindre) og vare
under 30 sekunder.
2. Disse filformater fungerer bedst: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Gem filen under det ønskede navn, men behold formatet.
4. Forbind via WIFI til appen. Træk filen til SD-kortets screensaver mappe fra
din computer. Opret en screensaver mappe, hvis der ikke er en.
5. Opdater appen med den nyinstallerede video ved at udføre disse trin:
• Tryk på tandhjulsknappen i nederste højre hjørne på hovedmenuen.
• Indtast Administrator adgangskoden: 1111.
• Tryk på genindlæs app.
• Tryk på Ja for at lade appen genstarte.

6. Hvis der er mere end en video indlæst på SD-kortet, vil appen tilfældigt
vælge den video, der skal afspilles. Slet alle videoer på SD-kortet som du
ikke ønsker at afspille.
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INSTALLER BRUGERDEFINEREDE PROFILBILLEDER
Du skal installere den nyeste Skywell app, inden du installerer brugerdefinerede
profilbilleder.
Som led i sporingen af vandindtag, opfordres du til at oprette en profil. Denne
proces giver mulighed for at tilknytte et billede til profilen. Er der ikke uploadet et
brugerdefineret billede, er det muligt at vælge en avatar eller slet ikke vælge
noget billede.

Gør følgende for at installere et brugerdefineret billede i profillisten:
1. Billedet skal være 256 x 256 eller mindre.
2. Brugbare filformater er .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Opret WIFI forbindelse til Skwyell og opret mappen “avatar” i roden på
SD-kortet.
4. Træk filen fra din computer til avatar mappen på SD-kortet.
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5. Opdater appen med det nyinstallerede billede(r) ved at udføre disse trin:
• Tryk på tandhjulsknappen i hovedmenuens nederste højre hjørne.
• Indtast Administrator adgangskoden: 1111.
• Tryk på genindlæs app.
• Tryk på Ja for at lade appen genstarte.
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INSTALLER BRUGERDEFINEREDE SPØRGSMÅL (TRIVIA)
Du skal installere den nyeste Skywell app, inden du installerer valgmulighederne
for Trivia spørgsmål. Vi opfordrer til at bruge miljørelaterede spørgsmål.
Man kommer til Trivia spørgsmålene, ved at trykke på hovedmenuens pil til højre.

En standardliste over spørgsmål vises i rækkefølge, hvis der ikke er indlæst en
brugerdefinition i appen. Den brugerdefinerede liste kan skræddersyes til
bestemte begivenheder, aldre, klassetrin osv.
Følg disse trin for at installere et sæt brugerdefinerede spørgsmål:
1. I Notepad, formuleres spørgsmålene således:
q Hvor mange biler kan du holde kørende med den energi det forbruger,
at producere værdien af 1 års forbrug af vand på flasker?
a1 500 TUSIND
a2 1,5 MILLION
a3 200 TUSIND
a4
2
q Hvilken procentdel af den plast der produceres hvert år, ender i havet?
a1 5 %
a2 10 %
a3 20 %
a4 25 %
2
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2. Spørgsmål starter på en ny linje med præfikset “q”, efterfulgt af 4 linjer
med svar. Hver svarlinje begynder med præfikset ”a”, efterfulgt af et
fortløbende nummer fra 1 til 4, efterfulgt af et mellemrum og derefter et
svar. Svaret kan være tomt. Det korrekte svar står på en ny linje efter det
sidste svar.
3. Spørgsmål skal adskilles af en tom linje.
4. Der kan indtastes et ubegrænset antal spørgsmål.
5. Gem filen som trivia_questions.txt
6. Træk filen til SD-kortet fra din computer.
7. Opdater appen med den nyinstallerede quiz, ved at udføre disse trin:
• Tryk på tandhjulsknappen i nederste højre hjørne på hovedmenuen.
• Indtast Administrator adgangskoden: 1111.
• Tryk på genindlæs appen.
• Tryk på Ja for at lade appen genstarte.

25

RENGØR SKYWELL EFTER EN STRØMAFBRYDELSE
Skywell holder det dannede vand frisk og rent, så længe der er strøm på
enheden. Hvis Skywell er uden strøm i mere end 4 sammenhængende timer:
1.
Drik IKKE vandet.
2.
Kontakt din forhandler for at få rengjort enheden.

KONSTATERING AF UNORMALE OMSTÆNDIGHEDER
Skywell danner friskt og rent smagende vand. Hvis du af en eller grund
konstaterer noget unormalt, en usædvanlig lugt eller hvis vandet smager dårligt:
1.
2.

Drik IKKE vandet.
Kontakt din forhandler for at få hjælp.

RENSNING AF LUFTFILTERET
1. Åbn døren til luftfilteret ved at trykke på låsen.
2. Fjern luftfilteret.
3. Skyl luftfilteret på begge sider (skyl fra midten og ud) indtil vandet der løber
igennem det, kommer rent ud.
4. Ryst overskydende vand af filteret.
5. Sæt filteret tilbage på plads og luk døren. Pilen på filterrammen skal vende
mod enhedens front og være synlig efter isætningen.
Bemærk: Luftfilteret er afgørende for Skywell's vandkvalitet og produktion. Det
skal udskiftes, hvis det er beskadiget.

1

2

DISINFICERING AF AFTAPNINGSDYSEN

3

Brugeren skal dagligt rengøre aftapningsstedet. Skywell er designet med et
tilbagetrukket aftapningssted, for at minimere kontakten med det omgivende
miljø. Jævnlig brug af varmtvandsdispenseren vil desinficere aftapningsstedet,
men ekstra forsigtighed omkring aftapningsstedet medvirker til at du altid har
det renest mulige vand.
1.
2.

Anvend et ugiftigt rengøringsmiddel til at rengøre dysen.
Aftap koldt vand og derefter varmt vand i mindst 3 sekunder for hver.
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