SKYWELL 5TE
ADMINISTRATOR
HANDLEIDING
Atmosferische watergenerator

5TE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP SKYWELL.COM
Snelstartgids
HANDLEIDING ADMINISTRATOR
Nieuwste app
Nieuwste firmware
Bij
het
gebruik
van
elektrische
apparaten
moeten
de
basisveiligheidsvoorschriften worden gevolgd om het risico op brand, elektrische
schokken en letsel aan personen of schade aan eigendommen te beperken.
Indien de Skywell 5TE gedurende meer dan 4 opeenvolgende uren zonder
stroom zit: het water NIET drinken.
Contacteer uw dealer om de Skywell 5TE schoon te maken.
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BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN
De Skywell 5TE moet ten minste 4 uur rechtop staan voordat u
de stekker in een stopcontact steekt. Een aansluiting kort nadat de Skywell op
zijn kant heeft bevonden, kan de compressor beschadigen. Skywell raadt aan
om het apparaat nooit op zijn zijkant te plaatsen
OPMERKING: Nadat de productie van water is begonnen, kan het 90 minuten
duren voordat het water zijn koudste temperatuur heeft bereikt.
Steek het Skywell-netsnoer álleen in een geaard 208230V/50Hz-stopcontact. Indien nog een elektricien raadplegen.
De Skywell verdeelt water tot 97,7 °C (208° F). Wees voorzichtig
bij het verdelen van warm water en sta niet toe dat kinderen warm water
verdelen zonder correct en direct toezicht van een volwassene.
Niet met de ozonatorpomp of -generator knoeien. Ozon wordt
in zeer kleine hoeveelheden vrijgegeven in de Skywell om bacteriën verder te
elimineren. Als u probeert de pomp of generator aan te passen, kan er meer
ozon vrijkomen dan is voorgeschreven.
Wanneer u de Skywell 5TE gebruikt, moet u altijd elementaire
veiligheidsmaatregelen nemen, inclusief maar niet beperkt tot:
1. De Skywell is enkel bestemd voor het verdelen van water. Géén andere
vloeistoffen gebruiken. Níét voor andere doeleinden gebruiken. De
beperkte waarborg is nietig wanneer hij wordt gebruikt om andere
vloeistoffen te verdelen.
2. Alleen voor binnengebruik. Plaats de Skywell op een droge plaats (niet
blootgesteld aan neerslag) uit de buurt van direct zonlicht. Níét buiten
gebruiken
3. Alleen op een harde, vlakke en effen ondergrond installeren.
4. De Skywell níét in een gesloten ruimte of een kast plaatsen.
5. De Skywell níét in de buurt van explosieve of ontvlambare dampen
gebruiken.
6. Plaats de Skywell niet dichter dan 45 cm/18” bij een muur om een vrije
luchtstroming tussen de muur en de Skywell mogelijk te maken. Er moet zich
aan alle zijden van de Skywell een vrije ruimte van 45 cm/18” bevinden.
7. Gebruik alleen stopcontacten die correct zijn geaard.
8. Neem de altijd de stekker vast en trek hem recht uit het stopcontact. De
stekker nooit verwijderen door aan het snoer te trekken.
9. Gebruik de Skywell níét als het snoer rafelig wordt of op andere wijze
beschadigd raakt.
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10. Ter bescherming tegen elektrische schokken, de stekker van het snoer of
enig ander deel van de Skywell níét onderdompelen in water of andere
vloeistoffen.
11. Sta niet toe dat kinderen warm water verdelen zonder correct en direct
toezicht van een volwassene.
12. Alleen onderdelen en accessoires gebruiken, die door Skywell zijn
goedgekeurd.

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
1. De Skywell alleen op een correct geaard stopcontact aansluiten.
2. De aardingspin van het netsnoer van de Skywell niet verwijderen. Alleen het
netsnoer van Skywell gebruiken.
3. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit brand of een elektrische schok tot
gevolg hebben, met letsels of zelfs de dood tot gevolg.
Er is een minimum stroomtoevoer van 7,5 A vereist. Er wordt een tijd vertragende
zekering of stroomonderbreker aanbevolen. Het circuit niet overladen. Voorzie
indien nodig een afzonderlijk circuit om alleen de Skywell te bedienen. De
Skywell moet worden aangesloten op een stopcontact dat in overeenstemming
met lokale wetgeving en verordeningen is geaard. In het geval van een storing
of defect, zal aarding het risico op elektrische schokken verminderen door een
pad met de minste weerstand aan te bieden voor de elektrische stroom. Als er
geen stopcontact beschikbaar is, is het de persoonlijke verantwoordelijkheid en
verplichting van de gebruiker om het goed geaarde stopcontact te laten
installeren door een gekwalificeerde elektricien. Niet aan gasleiding aarden.
Geen zekering in het neutraal of aardingscircuit plaatsen.

PLAATSING VAN DE SKYWELL
1.
2.

3.

De plaatsing van de Skywell is van essentieel belang voor een geslaagde
waterproductie.
De beste plaatsing betekent o.a.:
• 45cm (18”) ruimte aan alle kanten (ook aan de achterkant)
• Hoe groter de ruimte, hoe beter
• Ruimte waar deuren niet overwegend gesloten zijn
• Typische lobby's, showrooms en gangen
De wielstoppen vastzetten.
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HOE DE SKYWELL 5TE WERKT
De Skywell 5TE atmosferische watergenerator (AWG) condenseert water uit de
lucht en levert het als warm of koud water voor consumptie. Een ventilator trekt
lucht door een elektrostatisch luchtfilter en over een warmtewisselaar die is
afgekoeld tot onder het dauwpunt van de binnenkomende lucht. Op dit
gekoelde oppervlak condenseert het water en wordt het gefilterd door een
dubbel gelaagd draadgaas in een roestvrijstalen tank die zich op rails bevindt
en die gemakkelijk kan worden geopend.
Het gegenereerde water in de verzameltank wordt blootgesteld aan ultraviolet
(UV) licht om bacteriën te doden. De efficiëntie van het Uv-licht wordt bewaakt
met een unieke UV-sensor.
Het waterniveau in de opvangtank wordt geregeld via dieptesensoren. Het
gegenereerde water wordt door 4 filters uit de tank gepompt. De eerste filter is
een mineralisatiefilter die helpt om de pH-niveaus te verhogen. Het tweede filter
is een patroon met granulaire actieve kool (GAC) die de smaak verbetert en
organische chemicaliën en vieze geuren verwijdert. Het derde filter is een
koolstofblok (CB) dat organische verbindingen (S/VOS) en zware metalen (Pb,
Fe, enz.) verwijdert. Het vierde patroon is een ultrafiltratie (UF) membraanfilter
die overblijvende fijne sedimenten, zwevende deeltjes, virussen en bacteriën
verwijdert.
Het gegenereerde water wordt vervolgens door een magneetventiel in de
bovenste/koude tank gepompt. De bovenste/koude tank beschikt ook over
dieptesensoren om het volume te controleren. Als secundaire beveiliging om
overlopen en lekken te voorkomen, bevindt er een vlotterklep op de inkomende
waterlijn.
De bovenste/koude tank heeft een extra UV-lamp en een unieke sensor die de
waterkwaliteit verder garandeert. Een koelspiraal koelt het water af en een
pomp verdeelt het koude water voor de gebruiker. Een vijfde filter (koolstofblok)
is geconfigureerd op de koudwaterdoseerleiding als een extra beveiliging om
de waterkwaliteit te waarborgen.
Water wordt vanuit de bovenste/koude tank via zwaartekracht naar een extra
tank voor warm water gevoerd. De warmwaterverdeelleiding is geconfigureerd
met een zesde filter (gaas) om de waterkwaliteit verder te waarborgen. De
ozonatorpomp en -generator (die om de 3 uur 15 seconden ozon produceert)
leveren een extra reinigingselement aan de Skywell 5TE.
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KIES EEN TAALVOORKEUR
Hier zijn de stappen:
1. Zet het apparaat op.
2. Geef de App de tijd om volledig op te laden. U zult weten wanneer het
volledig is geladen wanneer de screensaver verschijnt (er zal een
"waterdruppel”-scherm zijn als de bovenste tank leeg is).

3. Tik op het screensaverscherm.
4. Het dashboard zal verschijnen. Tik op het tandwiel in de rechterbenedenhoek.

5. Geef het administratorwachtwoord 1111 in.

6. Tik op “App-taal”.
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7. Selecteer uw taal

8. Tik op “Toepassen”.
9. Tik op “Ja” om de App opnieuw op te starten.
De App zal opnieuw opstarten in de geselecteerde taal. Opmerking: Als de
door u geselecteerde taal niet wordt weergegeven na het opnieuw opstarten,
moet u de nieuwste Skywell App installeren die alle talen bevat. Bekijk de
instructies in het hoofdstuk De Skywell App installeren in de
Administratorhandleiding.

7

KIES VOOR METRISCHE OR ENGELSE EENHEDEN.
Hier zijn de stappen:
1. Zet het apparaat aan. Geef de App de tijd om volledig op te laden en de
screensaver verschijnt.
2. Tik op het screensaverscherm.

3. Tik op het tandwiel in de rechterbenedenhoek.

4. Het wachtwoord 1111 ingeven.

5. Kies voor Metrische or Engelse eenheden.

6. Tik op “X” om het scherm te verlaten.
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WATER VERDELEN
Koud water verdelen
Nadat de productie van water is begonnen, kan het 90 minuten duren voordat
het water zijn koudste temperatuur of 2,7° Celsius (36°F) heeft bereikt. Gedurende
deze tijd kan de compressor continu werken. Koud water dat voor verdeling
beschikbaar is, wordt afgestemd op de algehele waterproductie, die wordt
beïnvloed door de omgevingsomstandigheden.
1. Plaats uw beker in het midden van de lekbak.
2. Druk op de blauwe ronde knop aan de rechterkant van het aanraakscherm
om koud water te verdelen.
3. Druk op de blauwe ronde knop voor de duur van de verdeling tot het
gewenste niveau is bereikt

Kinderslot
warmwaterdoseerknop

Knop Koud verdelen

Warm water verdelen
Na de productie van het water is de Skywell in staat op het water op te warmen
tot 97,7° Celsius/208°F binnen 15-20 minuten. Warm water dat voor verdeling
beschikbaar is, wordt afgestemd op de algehele waterproductie, die wordt
beïnvloed door de omgevingsomstandigheden.
1. Plaats uw beker in het midden van de lekbak.
2. Druk op de bovenste rode ontgrendelingsknop (kinderslot) aan de linkerkant
van het aanraakscherm en laat hem los. U hebt ongeveer 10 seconden om te
beginnen met het uitgieten van heet water voordat de rode
ontgrendelingsknop opnieuw moet worden ingedrukt.
3. Druk op de onderste rode ontgrendelingsknop (onder de rode
ontgrendelingsknop) om warm water te verdelen. Voorzichtig gebruiken.
4. Druk op de rode ronde knop voor de duur van de verdeling tot het gewenste
niveau is bereikt
5. Sta niet toe dat kinderen warm water verdelen zonder correct en direct
toezicht van een volwassene.
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HET SKYWELL APP DASHBOARD
TIJD EN
DATUM

AANGEPAST
LOGO

VOLUME
KOUDE TANK

HYDRATATIEPR
OFIEL/
AANGEPASTE
AFBEELDINGEN
CONTACTINFO

AANGEPASTE
QUIZ

WARME/KOUDE TEMP
IN METRISCHE OR
ENGELSE EENHEDEN.

TOTAAL VERDEELD
SINDS DE LAATSTE
FILTERWISSEL

STILLE MODUS
& GEBRUIKERSINSTELLINGEN
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PERSOONLIJK HYDRATATIEPROFIEL CREËREN
Tik in de middelste cirkel op de Dashboardpagina. Tik op de +toets op de
Hydradatieprofielpagina on uw profiel te creëren en de hydratie op te volgen. Uw
voornaam en de beginletter van uw familienaam ingeven.

Optionele profielkenmerken:
Avatars: U kunt een avatar selecteren of een aangepaste profielafbeelding opladen
(geen van beide is verplicht) Selecteer een avatar door op het potloodpictogram
bovenaan de pagina te tikken. Blader door de avataropties door op het
vervolgkeuzemenu Avatartypes te tikken.
Dagelijkse hydratatiedoelstellingen:
Stel uw dagelijkse hydratatiedoelstelling in door op de onderste balk te vegen. De
Skywell volgt dagelijks uw verbruik ten opzichte van uw doelstellingen op. De doelstelling
zal dagelijks automatisch opnieuw worden ingesteld.
Pincode: Tik op de AAN-knop onder PIN ACTIVEREN om uw Hydratatieprofiel met een
pinnummer te beveiligen.

GEGEVENS OVER HET VERDEELDE WATER AAN HET
HYDRATATIEPROFIEL TOEVOEGEN

Nadat u water hebt verdeeld zal er een pagina met gegevens over het verdeelde
water verschijnen. Tik op de Aan profiel toevoegen-knop onderaan de pagina.
Selecteer uw profiel op de Hydratatieprofielenpagina. De gegevens over het water dat
werd verdeeld wordt automatisch aan uw hydratatieprofiel toegevoegd.
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WATERPRODUCTIEPERIODES, TEMPERATUREN EN STILLE
MODUS INSTELLEN
Dagelijks waterproductieschema -Tik op het Instellingenicoon in de hoek
onderaan rechts van het dashboard. De Administrator-PIN (1111) ingeven. Tik op
de 4 knoppen en gebruik de schuifbalk om een productieschema op te stellen.
U kunt tot 4 verschillende periodes instellen. Alle vier de periodes op „AAN”
zetten, zal het meeste water produceren.

Warm e koud water temperatuurinstellingen/Planning – Tik op het
potloodpictogram naast Warme Temp of Koude Temp en gebruik de schuifbalk
om de watertemperatuur te wijzigen. Tik op ”Temperatuur opslaan en
verzenden" om de wijzigingen op te slaan.

Stille modus -Tik op het ventilatoricoon in de hoek onderaan rechts van de
startpagina. Selecteer Stille Modus voor 1, 2 of 3 uur. De ventilator zal aan het
einde van de geselecteerde periode automatisch opnieuw opstarten. Er zal
geen waterproductie gebeuren in Stille Modus.

Deze functie is vooral handig wanneer de Skywell in een vergaderruimte wordt
geplaatst. Stille modus wordt meestal ingesteld voor de duur van de
vergadering.
12

DATUM EN TIJD INSTELLEN
U moet de nieuwste Skywell App installeren voor u deze procedure start.
U moet de tijd en datum (één keer) instellen tijdens het pre-installatieproces en
mogelijk als de Skywell wordt verplaatst naar een andere tijdzone. Hier zijn de
stappen.
1. Tik op de knop met het tandwiel in rechterbenedenhoek.
wachtwoordscherm zal verschijnen. Geef 1111 in.

Het

2. Tik op de datum- en tijdbalk bovenaan in het midden. Dit zal het scherm
openen om de datum en de tijd te wijzigen.
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3. Vanaf links begint u de informatie in te vullen die betrekking heeft op de
locatie van het apparaat.

4. Ga na het selecteren van het continent en de regio naar de onderste helft
van het scherm om de datum en de tijd te selecteren. Druk op ”Toepassen”
in de rechterbenedenhoek. De App zal toestemming vragen om opnieuw te
starten. Selecteer Ja.
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VIA WIFI MET DE SKYWELL VERBINDEN
Er moete n drie stappen gebeuren om de interface met de Skywell draadloos
tot stand te brengen.
1.
2.
3.

Verbind de Skywell-tablet met het internet. Dit hoeft normaal gesproken
slechts eenmaal gebeuren, tenzij het apparaat wordt verplaatst naar een
locatie die een interface met een andere internetverbinding vereist.
Activeer de FTP (File Transfer Protocol) in de Skywell.
Open een FTP-cliënt op uw laptop.

Verbind de Skywell met het internet en zet de FTP op
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Tik op de knop met het tandwiel in rechterbenedenhoek op het
dashboard. (Afb. 1)
De PIN van de Administrator als 1111 ingeven of op OK tikken. (Afb. 2)
Klik op het Wifi-icoon. (Afb. 3)
Uw netwerk kiezen en het wachtwoord ingeven. U kunt het scherm met
het toetsenbord verlaten door boven het toetsenbord op de open ruimte
te tikken.
Nu verbinden ingeven (Afb. 4)

1

2

3

4

Noteer het IP-adres i.e., ftp://10.01.29:2121 in het voorbeeld. Uw IP-adres
zal verschillend zijn.
Tik op ”X” om het scherm te verlaten.
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Open een FTP-cliënt op uw laptop
1. Open een FTP-cliënt op uw laptop. Skywell adviseert CyberDuck voor een
Mac of FileZilla voor een pc, maar elke FTP-cliënt zal werken.
2. Gebruikersnaam: administrator
Wachtwoord: wachtwoord (volledig in
kleine letters)
3. Maak een verbinding met uw Skywell met gebruik van de waardes van
Hoofdstuk 6 hierboven.
4. Sleep de nieuwe bestanden vanaf uw computer naar de SD-kaart nadat u
de oude bestanden (met uitzondering van de App) met de bijbehorende
namen hebt verwijderd.
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DE SKYWELL APP INSTALLEREN
De recentste versie van de Skywell App kan worden gevonden op Skywell.com.
(pw 2856) en kan via Wifi worden geïnstalleerd. We moedigen u aan om altijd
de recentste versie van de App te gebruiken. De versie van de App die
momenteel op het Skywell-apparaat staat, kan worden gevonden door naar
Service-instellingen te gaan (tik in de rechterbovenhoek van het dashboard en
voer 2856 in als wachtwoord) en tik op Over.
Hier zijn de stappen om de recentste Skywell App te installeren:
1. De vorige App niet verwijderen.
Uw profielinformatie zal worden
behouden als u de nieuwe App gewoon op de SD-kaart toevoegt.
2. Tik op het tandwiel in rechterbenedenhoek van het dasboard en geef
dan het administratorwachtwoord of 1111 in.
3. Tik op App. bijwerken.

4. Tik op de nieuwe skywell.apk die aan de SD-kaart 1 werd toegevoegd en
tik op Nu bijwerken.
5. Tik op OK om de App. te vervangen. Tik op Installeren.
6. Tik op het icoon in de rechter bovenhoek en tik dan op het logo van
Skywell.
7. De MCU zal een verbinding maken met de tablet en de installatie zou
voltooid moeten zijn. Dit zal ongeveer 15 seconden duren.
8. Tik op “Over” in de Service-instellingen om de installatie van de nieuwe
App te bevestigen.
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DE RECENTSTE VERSIE VAN DE FIRMWARE INSTALLEREN
Volg deze stappen om de recentste versie van de firmware installeren:
1.

Belangrijk: u moet de nieuwste Skywell App installeren voor u de nieuwste
firmware installeert.

2. De recentste versie van de firmware bevindt zich op skywell.com
Opmerking: u
downloaden.

hoeft

enkel

he

bestand

watermachine_3.XXX.srec

te

3. Kopieer de recentste versie van de firmware naar de SDcard1 op de tablet
via Wifi.
Opmerking: het bestand moet in de root sdcard1 worden opgeslagen.
4. Klik op het tandwiel op het dashboard en geef 1111 in.

5. Op Firmware bijwerken klikken.

6.

Selecteer de nieuwe firmware van de SD-kaart.

7.

Geef de App de tijd om het proces te doorlopen. Wanneer dit klaar is, het
apparaat opnieuw aan de stroom aansluiten.
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LOGO'S EN AFBEELDINGEN OPLADEN
U moet de nieuwste Skywell App installeren voor u nieuwe logo's of
afbeeldingen installeert. De logo's en afbeeldingen van Skywell zullen
verschijnen indien er geen logo's of afbeeldingen zijn geïnstalleerd.
De vooraf geladen screensaver en het dashboard kunnen worden gewijzigd om
logo's van dealers/klanten of andere afbeeldingen te bevatten. De
screensaver- en de dashboardbestanden moeten als volgt worden benoemd
(vóór het uploaden):
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
U kunt een afbeelding creëren voor elke screensaver en elk dashboard.
Meerdere afbeeldingen voor de 2 uitgiftepagina's (warm en koud) kunnen op
de SD-kaart worden opgeslagen zodat de tablet achtereenvolgens kan de
cyclus kan doorlopen tijdens opeenvolgende indrukken van de knoppen voor
warme en koude uitgifte. Deze afbeeldingen moeten op de SD-kaart worden
opgeslagen in een map met de naam ”verdelen". Er moeten twee mappen
binnen ”verdelen" zijn, die ”warm" en "koud" worden genoemd. Plaats uw
afbeeldingen in een van warm- of koudfolders of in beide. De paginabeelden
hebben geen naamformaat nodig, maar moeten een .png-bestand zijn.
Gebruik Photoshop om de afbeeldingsbestanden te wijzigen die u op de
tabletschermen wilt invoegen. Hier zijn enkele tips:
Screensaver: 800 x 600 pxls of kleiner; hangt ervan af hoe de afbeelding past in
de screensaver "wave".filename: cobranding_logo_screensaver.png
Dashboard: 500 x 300 pxls of kleiner; op een transparante achtergrond
geplaatst.
Bestandsnaam: cobranding_logo_dashboard.png
Koud verdelen: 900 x 600 pxls (exact) met een niet-transparante achtergrond
Warm verdelen: 900 x 600 pxls (exact) met een niet-transparante achtergrond
Opmerking: Hoe hoger de resolutie van de gedownloade originele afbeelding
is, hoe beter de resultaten zullen zijn.
Sleep de nieuwe bestanden vanaf uw computer naar de SD-kaart nadat u de
oude bestanden met de bijbehorende namen hebt verwijderd.
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Update vervolgens de App met de nieuw geïnstalleerde logo's door de
volgende stappen uit te voeren:
1. Tik op het tandwiel in de rechterbenedenhoek van het dashboard
2. Het Administratorwachtwoord of 1111 ingeven.
3. Tik op Logo's opnieuw laden op de Productieplanningspagina.
4. Tik op Ja om de App opnieuw te starten.
5. Tik op App. bijwerken.
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EEN AANGEPASTE SCREENSAVERVIDEO INSTALLEREN
U moet de nieuwste Skywell App installeren voor u een aangepaste
screensavervideo installeert. Uw video kan worden aangepast voor specifieke
evenementen, leeftijden, klassen, enz. De screensavervideo verschijnt na 15
seconden inactiviteit en blijft staan tot het scherm wordt aangeraakt.
Als er geen video is geïnstalleerd, wordt de standaard wave videoscreensaver
gebruikt.
Hier zijn de stappen om een aangepaste screensaver te installeren:
1. De aangepaste video moet 1920 x 1080 (of kleiner) en minder dan 30
seconden lang zijn.
2. Deze bestandsformaten werken het beste: .wmv / .mov / .mp4 / .avi.
3. Sla het bestand op met elke gewenste naam, maar behoud de extensie.
4. Verbind via Wifi met de App. Sleep het bestand van uw computer naar
de SD-kaart naar de map met de screensaver. Creëer een
screensaverfolder indien er nog geen is.
5. Werk de App bij met de nieuw geïnstalleerde video door de volgende
stappen uit te voeren:
• Tik op het tandwiel in de rechterbenedenhoek van het dashboard
• Het Administratorwachtwoord of 1111 ingeven.
• Tik op APP opnieuw laden.
• Tik op Ja om de App opnieuw te laten opstarten.

6. Als er meer dan één video op de SD-kaart is geladen, selecteert de App
willekeurig de video die moet worden afgespeeld. Verwijder alle video's
op de SD-kaart die u niet wilt afspelen.
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AANGEPASTE PROFIELAFBEELDINGEN INSTALLEREN
U moet de nieuwste Skywell
profielafbeeldingen installeert.

App

installeren

voor

u

aangepaste

U wordt aangemoedigd om een profiel te creëren als deel van de
Hydratatieopvolgingsfunctie.
Dat proces biedt de mogelijkheid om een
afbeelding aan het profiel te koppelen. Als er geen aangepaste afbeelding
wordt opgeladen, bestaat de optie eruit om te kiezen uit een standaardselectie
van avatars of om geen enkele afbeelding te kiezen.

Hier zijn de stappen om een aangepaste afbeelding in de profiellijst te
installeren:
1. De aangepaste afbeelding moet 256 x 256 of kleiner zijn.
2. Aanvaardbare bestandsformaten zijn .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Maak verbinding met de Skywell via Wifi en maak een map met de naam
"avatar" op de root van de SD-kaart.
4. Sleep het bestand van uw computer naar de avatarmap op de SD-kaart.
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5. Werk de App bij met de nieuw geïnstalleerde afbeelding(en) door de
volgende stappen uit te voeren:
• Tik op het tandwiel in de rechterbenedenhoek van het dashboard
• Het Administratorwachtwoord of 1111 ingeven.
• Tik op APP opnieuw laden.
• Tik op Ja om de App opnieuw te laten opstarten.
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AANGEPASTE ECO TRIVIA-VRAGEN INSTALLEREN
Belangrijk: u moet de nieuwste Skywell App installeren voor u de triviameerkeuzevragen installeert. We moedigen het gebruik van aan het milieu
gerelateerde vragen aan.
Trivia-vragen zijn toegankelijk via het tikken op de rechterpijl op het dashboard.

Er verschijnt een standaardlijst met vragen als er geen gebruikersset in de App is
geladen.
De gebruikerslijst kan worden aangepast voor specifieke
evenementen, leeftijden, klassen, enz.
Hier zijn de stappen om een aangepaste set met triviavragen te installeren:
1. Gebruik Notepad om de vragen als volgt te formuleren:
q Hoeveel auto's kunt u van stroom voorzien met de energie die nodig is
om 1 jaar lang water voor een persoon in wegwerpflessen te
produceren?
a1 500 DUIZEND
a2 1,5 MILJOEN
a3 200 DUIZEND
a4
2
q Hoeveel procent van het geproduceerde plastic komt elk jaar in de
oceaan terecht?
a1 5%
a2 10%
a3 20%
a4 25%
2
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2. Vragen beginnen op een nieuwe regel met het voorvoegsel "q", gevolgd
door 4 regels met antwoorden. Elke antwoordregel wordt voorafgegaan
door een "a" gevolgd door een volgnummer van 1 tot 4 gevolgd door
een spatie en vervolgens een antwoord. Het antwoord kan leeg blijven.
Het juiste antwoord volgt op een nieuwe regel na het laatste antwoord.
3. Vragen moeten van elkaar worden gescheiden door een lege regel.
4. Er kan een onbeperkt aantal vragen worden ingevoerd.
5. Sla het bestand op als trivia_questions.txt
6. Sleep het bestand van uw computer naar de SD-kaart.
7. Werk de App bij met de nieuw geïnstalleerde quiz door de volgende
stappen uit te voeren:
• Tik op het tandwiel in de rechterbenedenhoek van het dashboard
• Het Administratorwachtwoord of 1111 ingeven.
• Tik op APP opnieuw laden.
• Tik op Ja om de App opnieuw te laten opstarten.
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DE SKYWELL REINIGEN NA EEN STROOMONDERBREKING
De Skywell houdt het gegenereerde water fris en schoon zolang er stroom is
naar het apparaat. Als de Skywell langer dan 4 opeenvolgende uren zonder
stroom zit:
1.
Het water níét drinken.
2.
Contacteer uw dealer om het apparaat schoon te maken.

ABNORMALE OMSTANDIGHEDEN VASTSTELLEN

De Skywell genereert vers en zuiver smakend water. Als u, om welke reden dan
ook, een abnormale omstandigheid, een ongewone geur vaststelt of als het
water slecht smaakt:
1.
Het water níét drinken.
2.
Contacteer uw dealer voor assistentie.

DE LUCHTFILTER REINIGEN
1. Open de luchtfilter door op de vergrendeling te drukken.
2. De luchtfilter verwijderen
3. Spoel de luchtfilter aan beide zijden schoon (spoel eerst van binnen naar
buiten) totdat het water dat er doorheen komt vrij naar buiten komt.
4. Schud het overtollig water uit de filter.
5. Plaats het filter terug in het compartiment en vergrendel de deur. De pijl op
de filterbehuizing moeten zich zo dicht mogelijk bij de voorkant van het
apparaat bevinden en na de installatie zichtbaar zijn.
Opmerking:De luchtfilter is van cruciaal belang voor de waterkwaliteit en productie van de Skywell. Hij moet worden vervangen als er schade is.

1

2

HET VERDEELPUNT DESINFECTEREN

3

Het verdeelpunt moet dagelijks door de gebruiker worden schoongemaakt
De Skywell is ontworpen met een verzonken verdeelpunt om het contact met
de externe omgeving te minimaliseren. Regelmatig gebruik van de
warmwaterverdeler zal in het verdeelpunt in principe desinfecteren, maar
extra zorg bij het verdeelpunt zal u helpen om altijd het schoonst mogelijke
water te hebben.
1.
2.

Gebruik een niet-giftig reinigingsmiddel om het mondstuk te reinigen.
Verdeel koud water en vervolgens warm water gedurende minstens elk 3
seconden.
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