SKYWELL 5TE
YLLÄPITÄJÄN
KÄYTTÖOPAS
Ilmankosteuden hyödyntävä vesigeneraattori

5TE:N TIEDOT SAATAVISSA OSOITTEESTA SKYWELL.COM
Käyttäjän pikaopas
Ylläpitäjän käyttöopas
Uusin sovellus
Uusin laiteohjelma
Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava turvallisuuden perusvarotoimia
tulipalon, sähköiskun ja henkilö- tai omaisuusvahinkojen vaaran vähentämiseksi.

Jos Skywell 5TE on ilman virtaa yli 4 tuntia yhtämittaisesti:
ÄLÄ juo vettä.
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi Skywell 5TE:n puhdistamiseksi.

Versio: 1. Lokakuuta 2018
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TÄRKEIMMÄT TURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT
Skywell 5TE on pidettävä pystyasennossa vähintään 4 tuntia
ennen sen kytkemistä sähköpistorasiaan. Kytkeminen heti sen jälkeen, kun
Skywell on ollut kyljellään voi vaurioittaa kompressoria. Skywellin suositusten
mukaisesti laitetta ei saa koskaan asettaa kyljelleen.
HUOMAUTUS: Vedentuotannon alkamisen jälkeen voi kestää 90 minuuttia ennen
kuin vesi saavuttaa kylmimmän lämpötilansa.
Aseta Skywell-virtajohto VAIN maadoitettuun 208-230V/50Hz
pistorasiaan. Keskustele tarvittaessa sähköasentajan kanssa.
Skywell annostelee vettä jopa 97,7° Celsius-asteisena (208 °F).
Noudata varovaisuutta kuumaa vettä annosteltaessa äläkä anna lasten
annostella kuumaa vettä ilman asianmukaista ja suoraa aikuisen valvontaa.
Älä peukaloi otsonipumppua tai generaattoria. Otsonia
vapautetaan Skywelliin erittäin pieninä määrinä bakteerien eliminoimiseksi.
Pumpun tai generaattorin säätämisen yritys voi vapauttaa määräyksiä
enemmän otsonia.
Aina
kun
käytät
Skywell
5TE:tä,
tee
seuraavat
turvallisuuden
perusvarotoimenpiteet, joihin kuuluvat alla mainitut niihin rajoittumatta:
1. Skywell on tarkoitettu vain veden annosteluun. ÄLÄ käytä muita nesteitä.
ÄLÄ käytä muihin tarkoituksiin. Rajoitettu takuu mitätöityy, jos laitetta
käytetään muiden nesteiden annosteluun.
2. Vain sisäkäyttöön. Säilytä Skywellia kuivassa paikassa (suojassa sateelta)
poissa suorasta auringonvalosta. ÄLÄ käytä ulkona.
3. Asenna ja käytä vain kovalla, tasaisella ja vaakasuoralla pinnalla.
4. ÄLÄ aseta Skywellia ahtaaseen tilaan tai kaappiin.
5. ÄLÄ käytä Skywellia räjähdysherkkien tai syttyvien höyryjen läsnä ollessa.
6. Aseta Skywell vähintään 45 cm / 18” seinästä mahdollistaaksesi vapaan
ilmanvirtauksen seinän ja Skywellin välillä. Skywellin jokaisella puolella on
oltava vähintään 45 cm / 18” tyhjää tilaa.
7. Käytä vain asianmukaisesti maadoitettuja pistorasioita.
8. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä suoraan ulos pistorasiasta. Älä koskaan
irrota vetämällä johdosta.
9. ÄLÄ käytä Skywellia, jos johto on rispaantunut tai muutoin vaurioitunut.
10. Sähköiskuilta suojautumiseksi ÄLÄ upota johdon pistoketta tai mitään muuta
Skywellin osaa veteen tai muihin nesteisiin.
11. ÄLÄ koskaan anna lasten annostella kuumaa vettä ilman asianmukaista ja
suoraa aikuisten valvontaa.
12. Käytä vain Skywellin valtuuttamia osia ja lisävarusteita.
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SÄHKÖISKUVAARA
1. Kytke Skywell vain maadoitettuun pistorasiaan.
2. Älä poista maadoituspiikkiä Skywell-virtajohdosta. Käytä vain Skywellvirtajohtoa.
3. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, josta voi seurata henkilövahinko tai jopa kuolema.
Vähintään
7,5
ampeerin
virransyöttö
vaaditaan.
Suosittelemme
aikaviivesulaketta tai automaattisulaketta. Älä ylikuormita piiriä. Tarjoa
tarvittaessa erillinen piiri pelkästään Skywellille. Skywell on kytkettävä
yhteensopivaan maadoitettuun pistorasiaan; maadoitettu paikallisten lakien ja
määräysten mukaisesti. Toimintahäiriön tai rikkoutumisen tapauksessa maadoitus
vähentää sähköiskun riskiä tarjoamalla vähävastuksisimman reitin sähkövirralle.
Jos yhteensopivaa pistorasiaa ei ole käytettävissä, on käyttäjän
henkilökohtaisena vastuuna ja velvollisuutena pyytää pätevä sähköasentaja
asentamaan
asianmukaisesti
maadoitettu
pistorasia.
Älä
maadoita
kaasuputkeen. Älä aseta sulaketta neutraaliin tai maadoitettuun piiriin.

SKYWELLIN SIJOITUS
1.
2.

3.

Skywellin sijoitus on elintärkeää sen vedenteon onnistumiselle.
Paras sijoitus:
• 45 cm (18”) tilaa kaikilla puolilla (myös takana)
• Mitä suurempi tila, sitä parempi
• Tila, jossa ovet eivät ole pääasiassa kiinni
• Tyypillisesti aulat, esittelytilat ja käytävät
Kiinnitä pyöräkiilat.
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KUINKA SKYWELL 5TE TOIMII
Skywell 5TE ilmankosteuden hyödyntävä vesigeneraattori (AWG) tiivistää vettä
ilmasta ja toimittaa sen joko kuumana tai kylmänä kulutukseen. Puhallin vetää
ilmaa sähköstaattisen ilmansuodattimen läpi ja sisääntulevan ilman kastepisteen
alle viilennetyn lämmönvaihtimen yli. Tällä viileällä pinnalla vesi tiivistyy, ja se
suodatetaan
kaksikerroksisen
teräslankaverkon
läpi
ruostumattomasta
teräksestä valmistettuun säiliöön, joka on kiskoilla ja voidaan helposti avata.
Keräyssäiliöön muodostunut vesi altistetaan ultraviolettivalolle (UV) bakteerien
tappamiseksi. UV-valon tehokkuutta valvotaan ainutlaatuisella UV-anturilla.
Keräyssäiliön vedentasoa hallitaan syvyysantureilla. Muodostunut vesi
pumpataan säiliöstä neljän suodattimen läpi. Ensimmäinen suodatin on
mineralisointisuodatin, joka auttaa lisäämään pH-tasoja. Toinen suodatin on
rakeinen aktiivihiilipatruuna (GAC), joka parantaa makua ja poistaa orgaanisia
kemikaaleja ja mahdollisia pahoja hajuja. Kolmas suodatin on hiilisauva (CB),
joka poistaa orgaanisia yhdisteitä (S/VOC) ja raskasmetalleja (Pb, Fe, tms.).
Neljäs patruuna on ultrasuodatuskalvosuodatin (UF) joka poistaa kaiken jäljellä
olevan hienojakoisen sakan, suspendoidut hiukkaset, virukset ja bakteerit.
Muodostunut vesi pumpataan sitten magneettiventtiilin läpi ylä-/kylmäsäiliöön.
Ylä-/kylmäsäiliössä on myös syvyysanturit tilavuuden seurantaa varten.
Toissijaisena suojakeinona ylivuotojen ja vuotojen estämiseen käytetään
uimuriventtiiliä sisääntulevan veden putkessa.
Ylä-/kylmäsäiliössä on lisäksi UV-valo ja ainutlaatuinen anturi, joka parantaa
veden laadunvarmistusta. Jäähdytyskäämi tekee vedestä kylmää, ja pumppu
annostelee kylmää vettä käyttäjälle. Viides suodatin (hiilisauva) on määritetty
kylmän veden annosteluputkeen vielä yhdeksi suojakeinoksi vedenlaadun
varmistamiseksi.
Vesi syötetään painovoiman avulla ylä-/kylmäsäiliöstä lisäsäiliöön kuumaa vettä
varten. Kuuman veden annosteluputkeen on määritetty kuudes suodatin
(verkko) vedenlaadun lisävarmistamiseksi. Otsonipumppu ja generaattori (jotka
tuottavat 15 sekuntia otsonia 3 tunnin välein) tarjoavat ylimääräisen
puhdistuselementin Skywell 5TE:hen.
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KIELIASETUSTEN VALINTA
Noudata näitä vaiheita:
1. Kytke laite päälle.
2. Anna sovelluksen latautua kokonaan. Tiedät, että se on kokonaan latautunut,
kun näytönsäästäjä avautuu (se on ”vesipisara”-ruutu, jos yläsäiliö on tyhjä).

3. Napauta näytönsäästäjäruutua.
4. Kokoomanäyttö avautuu. Napauta ratasta oikeasta alakulmasta.

5. Syötä ylläpitäjän salasana 1111.

6. Napauta kohtaa App Language (Sovelluksen kieli).
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7. Valitse kieli

8. Napauta kohtaa Apply (Käytä).
9. Napauta kohtaa Yes (Kyllä) käynnistääksesi sovelluksen uudestaan.
Sovellus käynnistyy uudestaan valitulla kielellä. Huomautus: Jos valittu kieli ei
avaudu uudelleenkäynnistyksen jälkeen, on asennettava uusin Skywell-sovellus,
joka sisältää kaikki kielet. Katso ohjeet Ylläpitäjän käyttöoppaasta kohdasta
Skywell-sovelluksen asentaminen.

7

METRISEN TAI IMPERIAALISEN VALINTA
Noudata näitä vaiheita:
1. Kytke laite päälle. Anna sovelluksen latautua kokonaan, ja näytönsäästäjä
avautuu.
2. Napauta näytönsäästäjäruutua.

3. Napauta ratasta oikeasta alakulmasta.

4. Syötä salasana 1111.

5. Valitse joko metrinen tai imperiaalinen.

6. Napauta kohtaa X poistuaksesi ruudulta.
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VEDEN ANNOSTELU
Kylmän veden annostelu
Vedentuotannon alkamisen jälkeen voi kestää 90 minuuttia ennen kuin vesi
saavuttaa kylmimmän lämpötilansa 2,7° Celsiusastetta (36 °F). Tämän ajan
kompressori voi olla päällä yhtäjaksoisesti. Annostelua varten käytettävissä oleva
kylmä vesi kohdistetaan kokonaisvedentuotannon mukaisesti, mihin vaikuttaa
ympäristöolosuhteet.
1. Aseta kuppisi tippa-alustan keskelle.
2. Paina sinistä pyöreää painiketta kosketusnäytön oikealta puolelta
annostellaksesi kylmää vettä.
3. Paina sinistä pyöreää painiketta annostelun ajan, kunnes haluttu täyttötaso on
saavutettu.

Lapsilukko
Kuuman annostelun
painike

Kylmän annostelun
painike

Kuuman veden annostelu
Vedentuotannon jälkeen Skywell pystyy kuumentamaan vettä enintään 97,7°
Celsiusasteiseksi/208 °F 15–20 minuutin sisällä. Annostelua varten käytettävissä
oleva kuuma vesi kohdistetaan kokonaisvedentuotannon mukaisesti, mihin
vaikuttaa ympäristöolosuhteet.
1. Aseta kuppisi tippa-alustan keskelle.
2. Paina ja vapauta punainen ylempi avauspainike (lapsilukko) kosketusnäytön

vasemmalta puolelta. Sinulla on noin 10 sekuntia aikaa aloittaa kuuman veden
annostelu ennen kuin punaista avauspainiketta on painettava uudestaan.
3. Paina punaista punaista pyöreää alapainiketta (punaisen avauspainikkeen alta)
annostellaksesi kuumaa vettä. Käytä varovaisesti.
4. Paina punaista pyöreää painiketta annostelun ajan, kunnes haluttu täyttötaso on
saavutettu.
5. ÄLÄ koskaan anna lasten annostella kuumaa vettä ilman asianmukaista ja suoraa
aikuisten valvontaa.
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SKYWELL-SOVELLUKSEN KOKOOMANÄYTTÖ
AIKA JA
PÄIVÄMÄÄRÄ

OMA
LOGO

KYLMÄSÄILIÖN
TILAVUUS

NESTEYTYSP
ROFIILI/
OMAT
KUVAT
YHTEYSTIEDOT

OMA
TIETOVISA
KUUMA/KYLMÄ LÄMP.
METRISENÄ TAI
IMPERIAALISENA

ANNOSTELTU
KOKONAISMÄÄRÄ
EDELLISEN SUODATTIMEN
VAIHDON JÄLKEEN

HILJAINEN TILA JA
KÄYTTÄJÄN
ASETUKSET
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OMAN NESTEYTYSPROFIILIN LUONTI
Napauta kokoomanäytön sivulta keskellä olevaa ympyrää. Napauta nesteytysprofiilisivulta

+ painiketta luodaksesi oman profiilin ja seurataksesi nesteytystä. Syötä nimikirjaimesi.

Vaihtoehtoiset profiiliominaisuudet.
Hahmot: Voit joko valita hahmon tai lähettää oman profiilikuvan (kumpikaan ei ole
pakollinen). Valitse hahmo napauttamalla kynäkuvaketta sivun yläreunasta. Selaa
hahmovaihtoehtoja napauttamalla Hahmotyyppien pudotusvalikkoa.
Päivittäiset nesteytystavoitteet:
Aseta päivittäinen nesteytystavoite pyyhkäisemällä alapalkkia. Skywell seuraa kulutustasi
suhteessa tavoitteeseesi päivittäin. Tavoite nollataan automaattisesti joka päivä.
PIN-koodi: Voit suojata nesteytysprofiilisi PIN-koodilla napauttamalla ON-painiketta
kohdan ENABLE PIN (OTA PIN KÄYTTÖÖN) alta.

ANNOSTELLUN VEDEN TIETOJEN LISÄÄMINEN
NESTEYTYSPROFIILIIN

Kun olet annostellut vettä, avautuu sivu näyttäen annostellun veden tiedot. Napauta Add to

Profile (Lisää profiiliin) -painiketta sivun alareunasta. Valitse profiili nesteytysprofiilien
sivulta. Annostellun veden tiedot lisätään automaattisesti nesteytysprofiiliisi.
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VEDENTUOTANTOJAKSOJEN,
HILJAISEN TILAN ASETTAMINEN

LÄMPÖTILOJEN

JA

Päivittäinen vedentuotantoaikataulu - Napauta Settings (Asetukset) -kuvaketta
kokoomanäytön oikeasta alakulmasta. Syötä ylläpitäjän salasana (1111).
Napauta
neljää
painiketta
ja
käytä
liukupalkkia
asettamaan
vedenmuodostusaikataulu. Voit asettaa enintään neljä erilaista aikajaksoa.
Kaikkien neljän aikajakson asettaminen ”ON” (PÄÄLLE) tuottaa eniten vettä.

Kuuman ja kylmän veden lämpötila-asetukset/aikataulutus - Napauta
kynäkuvaketta kuuman lämp. tai kylmä lämp. Vierestä ja käytä selauspalkkia
veden lämpötilan muuttamiseen. Napauta ”Save and Send Temperature”
(Tallenna ja lähetä lämpötila) muutosten tallentamiseksi.

Hiljainen tila - Napauta puhallinkuvaketta aloitussivun oikeasta alareunasta.
Valitse hiljainen tila 1, 2 tai 3 tunniksi. Puhallin käynnistyy automaattisesti
uudestaan valitun aikajakson lopussa. Vedentuotantoa ei tapahdu hiljaisessa
tilassa.

Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen, kun Skywell on asetettu
kokoushuoneeseen. Hiljainen tila voidaan yleensä ottaa käyttöön palaverin
ajaksi.
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AJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN ASETTAMINEN
Asenna aina uusin Skywell-sovellus ennen tämän toimenpiteen aloittamista.
Sinun on asennettava aika ja päivämäärä (kerran) esiasennusmenettelyn
aikana ja mahdollisesti, jos Skywell siirretään toiselle aikavyöhykkeelle. Noudata
näitä vaiheita.
1. Napauta rataspainiketta oikeasta alakulmasta. Salasanaruutu avautuu.
Syötä 1111.

2. Napauta päivä- ja aikapalkkia ylhäältä keskeltä. Tämä avaa päivän ja ajan
muutosruudun.
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3. Aloita vasemmalta täyttämään tietoja laitteen sijainnin mukaan.

4. Maanosan ja alueen valitsemisen jälkeen siirry ruudun alaosaan ja valitse
päivä ja aika. Paina ”Apply” (Käytä) oikeasta alakulmasta. Sovellus pyytää
lupaa käynnistyä uudelleen. Valitse Yes (Kyllä).
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YHDISTÄMINEN WI-FIN KAUTTA SKYWELLIIN
Langattoman yhteyden muodostaminen Skywelliin tapahtuu kolmen vaiheen
avulla.
1.
2.
3.

Yhdistä Skywell-tabletti internetiin. Tämä on normaalisti tehtävä vain
kerran, ellei laitetta siirretä paikkaan, joka vaatii yhdistämistä toiseen
internet-yhteyteen.
Kytke FTP (File Transfer Protocol) päälle Skywellista.
Avaa FTP-asiakas kannettavasta tietokoneestasi.

Yhdistä Skywell internetiin ja kytke FTP päälle
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Napauta kokoomanäytöltä rataskuvaketta oikeasta alakulmasta. (kuva 1)
Syötä ylläpitäjän salasana 1111 ja napauta OK. (kuva 2)
Napauta Wi-Fi-kuvaketta. (kuva 3)
Valitse verkkosi ja syötä salasana. Voit poistua näppäimistöruudulta
napauttamalla avointa ruututilaa näppäimistön yläpuolelta.
Syötä Yhdistä nyt. (kuva 4)

1

2

3

4

Huomaa IP-osoite, ts., ftp://10.01.29:2121 esimerkissä. Sinun IP-osoitteesi on
erilainen.
Napauta kohtaa ”X” poistuaksesi ruudulta.
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Avaa FTP-asiakas kannettavasta tietokoneestasi
1. Avaa FTP-asiakas kannettavasta tietokoneestasi. Skywell suosittelee
CyberDuckia Macille tai FileZillaa Windowsille, mutta mikä tahansa FTPasiakas kelpaa.
2. Käyttäjätunnus: administrator Salasana: salasana (kaikki pienin kirjaimin)
3. Yhdistä Skywelliin käyttämällä arvoja kohdasta 6 yltä.
4. Pystyt vetämään uusia tiedostoja tabletin SD-muistikortille tietokoneeltasi sen
jälkeen, kun olet poistanut vanhat tiedostot (sovellusta lukuun ottamatta)
vastaavilla nimillä.
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SKYWELL-SOVELLUKSEN ASENTAMINEN
Uusin Skywell-sovelluksen versio löytyy verkkosivustolta Skywell.com. (ss 2856) ja
se voidaan asentaa Wi-Fin kautta.
Suosittelemme aina pitämään uusin
sovellusversio käytössä. Tällä hetkellä Skywell-laitteessa käytössä oleva
sovellusversio löytyy kohdasta Service Settings (Palveluasetukset) (napauta
kokoomanäytön oikeaa yläkulmaa ja syötä 2856 salasanana) ja napauta
kohtaa About (Tietoa).
Noudata näitä vaiheita uusimman Skywell-sovelluksen asentamiseksi.
1. Älä poista edellistä sovellusta. Käyttäjäprofiilitiedot säilyvät, jos vain lisäät
uuden sovelluksen SD-muistikortilta.
2. Napauta ratasta kokoomanäytön oikeasta alakulmasta ja syötä sitten
ylläpitäjän salasana 1111.
3. Napauta kohtaa Update App (Päivitä sovellus).

4. Napauta uutta tiedostoa skywell.apk, joka lisättiin SD-muistikortille 1 ja
napauta kohtaa Update Now (Päivitä nyt).
5. Napauta OK korvataksesi sovelluksen. Napauta kohtaa Install (Asenna).
6. Napauta kuvaketta oikeasta yläkulmasta ja napauta sitten Skywell-logoa.
7. MCU ottaa yhteyden tablettiin ja asennuksen pitäisi olla valmis. Tämä vie
noin 15 sekuntia.
8. Napauta kohtaa ”About” (Tietoa) kohdasta Service Settings
(Palveluasetukset) vahvistaaksesi uuden sovelluksen asennuksen.
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LAITEOHJELMAN UUSIMMAN VERSION ASENTAMINEN
Noudata näitä vaiheita uusimman laiteohjelmaversion asentamiseksi.
1.

Tärkeää: uusin Skywell-sovellus
laiteohjelman asentamista.

on

asennettava

ennen

uusimman

2. Uusin laiteohjelmaversio sijaitsee verkkosivustolla skywell.com
Huomautus: sinun tarvitsee ladata vain watermachine_3.XXX.srec -tiedosto.
3. Kopioi uusin laiteohjelmaversio tabletin kohtaan SDcard1 Wi-Fin kautta.
Huomautus: tiedosto on tallennettava sdcard1:n juureen.
4. Napsauta kokoomanäytön ratasta ja syötä 1111.

5. Napsauta kohtaa Update Firmware (Päivitä laiteohjelma).

6.

Valitse uusi laiteohjelma SD-muistikortilta.

7.

Anna sovellukselle aikaa prosessin suorittamiseen. Kun se on valmis,
sammuta laite ja kytke uudestaan päälle.
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LOGOJEN JA KUVIEN LATAAMINEN
Uusin Skywell-sovellus on asennettava ennen uusien logojen ja kuvien
asentamista. Skywell-logot ja -kuvat avautuvat, jos logoja tai kuvia ei asenneta.
Valmiiksi ladattua näytönsäästäjää ja kokoomanäyttöä voidaan muokata
sisältämään Jälleenmyyjän/Asiakkaan logoja tai muita kuvia. Näytönsäästäjän
ja kokoomanäytön tiedostojen on oltava asianmukaisesti nimettyjä (ennen
lataamista) seuraavasti:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Voit luoda yhden kuvan kullekin näytönsäästäjälle ja kokoomanäytölle.
SD-muistikortille tabletille voidaan tallentaa useita kuvia kahdelle annostelusivulle
(kuuma ja kylmä) vaihtumaan vuorotellen, kun kuuman ja kylmän
annostelupainikkeita myöhemmin painetaan. Nämä kuvat on tallennettava SDmuistikortin sisään kansioon nimeltä ”dispense” (annostelu). ”Dispense”-kansion
sisällä on oltava kaksi kansiota nimillä ”hot” (kuuma) ja ”cold” (kylmä). Aseta
kuvasi joko toiseen tai molempiin kuuman ja kylmän kansioista. Annostelusivun
kuvat eivät vaadi nimimuotoa, mutta niiden pitäisi olla .png-tiedostoja.
Käytä Photoshopia niiden kuvatiedostojen muokkaukseen, joita haluat lisätä
tabletin ruuduille. Tässä on muutamia vinkkejä:
Näytönsäästäjä: 800 x 600 pikseliä tai pienempi; riippuu siitä, kuinka kuva
yhdistyy näytönsäästäjän ”wave”.tiedostonimeen:
cobranding_logo_screensaver.png
Kokoomanäyttö: 500 x 300 pikseliä tai pienempi; asetetaan värittömälle
taustalle.
filename: cobranding_logo_dashboard.png
Kylmä annostelu: 900 x 600 pikseliä (tarkalleen) käyttäen väritöntä taustaa.
Kuuma annostelu: 900 x 600 pikseliä (tarkalleen) käyttäen väritöntä taustaa.
Huomautus: Mitä korkeampi ladatun alkuperäisen kuvan resoluutio on, sitä
paremmat tulokset ovat.
Vedä uudet tiedostot SD-muistikortille tiekoneestasi sen jälkeen, kun vanhat
tiedostot vastaavilla nimillä on poistettu.
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Päivitä sitten sovellus juuri asennetuilla logoilla suorittamalla nämä vaiheet:
1. Napauta ratasta kokoomanäytön oikeasta alakulmasta
2. Syötä ylläpitäjän salasana 1111.
3. Napauta Generations Schedule (Tuotantoaikataulu) -sivulta kohtaa
Reload Logos (Lataa logot uudestaan).
4. Napauta kohtaa Yes (Kyllä) antaaksesi sovelluksen käynnistyä uudestaan.
5. Napauta kohtaa Update App (Päivitä sovellus).
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OMAN NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄVIDEON ASENTAMINEN
Uusin Skywell-sovellus on asennettava ennen oman näytönsäästäjävideon
asentamista. Videosi voidaan räätälöidä tiettyjä tapahtumia, ikäluokkia, luokkaasteita
tms.
varten.
Näytönsäästäjävideo
avautuu
15
sekunnin
toimimattomuuden jälkeen ja pysyy, kunnes näyttöä kosketetaan.
Jos videota ei asenneta, näytetään oletusaaltovideo näytönsäästäjänä.
Noudata näitä vaiheita oman näytönsäästäjän asentamiseksi:
1. Oman videon koon tulisi olla 1920 x 1080 (tai pienempi) ja alle 30 sekuntia
pitkä.
2. Nämä tiedostomuodot toimivat parhaiten: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Tallenna tiedosto millä tahansa nimellä, mutta säilytä tiedostopääte.
4. Yhdistä WIFIN kautta sovellukseen. Vedä tiedosto SD-muistikortille
tietokoneeltasi näytönsäästäjäkansioon. Luo näytönsäästäjäkansio, jos
sellaista ei ole.
5. Päivitä sovellus juuri asennetulla videolla suorittamalla nämä vaiheet:
• Napauta ratasta kokoomanäytön oikeasta alakulmasta.
• Syötä ylläpitäjän salasana 1111.
• Napauta kohtaa Reload APP (Lataa sovellus uudestaan).
• Napauta kohtaa Yes (Kyllä) antaaksesi sovelluksen käynnistyä
uudestaan.

6. Jos useampi kuin yksi video ladataan SD-muistikortille, sovellus valitsee
satunnaisesti toistettavan videon. Poista sellainen video SD-muistikortilta,
jota et halua toistaa.
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OMIEN PROFIILIKUVIEN ASENTAMINEN
Uusin Skywell-sovellus on asennettava ennen omien profiilikuvien asentamista.
Osana nesteytyksen seurantatoimintoa suosittelemme sinulle profiilin luomista.
Tämä prosessi tarjoaa sinulle tilaisuuden liittää profiiliin kuvan. Jos omaa kuvaa
ei ladata, niin vaihtoehtona on joko valita hahmojen oletusvalikoimasta tai olla
ilman kuvaa.

Noudata näitä vaiheita oman kuvan asentamiseksi profiililuetteloon:
1. Oman kuvan tulisi olla 256 x 256 tai pienempi.
2. Hyväksytyt tiedostomuodot ovat .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Yhdistä Skywelliin WIFIn kautta ja luo kansio nimeltä ”avatar” SDmuistikortin juureen.
4. Vedä tiedosto SD-muistikortille tietokoneeltasi avatarkansioon.
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5. Päivitä sovellus juuri asennetulla kuvalla (kuvilla) suorittamalla nämä
vaiheet:
• Napauta ratasta kokoomanäytön oikeasta alakulmasta.
• Syötä ylläpitäjän salasana 1111.
• Napauta kohtaa Reload APP (Lataa sovellus uudestaan).
• Napauta kohtaa Yes (Kyllä) antaaksesi sovelluksen käynnistyä
uudestaan.
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OMIEN EKOTRIVIAKYSYMYSTEN ASENTAMINEN
Uusin Skywell-sovellus on asennettava ennen monivalintaisten triviakysymysten
asentamista. Suosittelemme käyttämään ympäristöön liittyviä kysymyksiä.
Triviakysymyksiin
voidaan
kokoomanäytöltä.

siirtyä

napauttamalla

nuolta

oikealle

Kysymysten oletusluettelo avautuu peräkkäin, jos käyttäjän sarjaa ei ladata
sovellukseen. Käyttäjän luetteloa voidaan räätälöidä tiettyjen tapahtumien,
ikäluokkien, luokka-asteiden, yms. mukaan.
Noudata näitä vaiheita oman triviakysymysten sarjan asentamiseksi:
1. Muodosta kysymykset seuraavasti käyttäen Notepadia:
k Kuinka moneen autoon voisit tuottaa sähköä energialla, joka tarvitaan
tuottamaan 1 vuoden arvosta kerta-annospullovettä?
v1 500 000
v2 1,5 MILJOONAA
v2 200 000
v4
2
k Kuinka suuri prosenttiosuus joka vuosi tuotetusta muovista päätyy
valtamereen?
v1 5 %
v2 10 %
v3 20 %
v4 25 %
2
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2. Kysymykset alkavat uudelta riviltä etuliitteellä ”k”, jonka jälkeen tulee neljä
vastausriviä. Jokaisella rivillä on etuliite ”v”, jonka jälkeen tulee numero 1–
4, sitten välilyönti ja vastaus. Vastaus voi olla tyhjä. Oikea vastaus
annetaan uudella rivillä viimeisen vastauksen jälkeen.
3. Kysymykset on erotettava tyhjällä rivillä.
4. Kysymysten määrää ei ole rajoitettu.
5. Tallenna tiedosto nimellä trivia_questions.txt
6. Vedä tiedosto SD-muistikortille tietokoneeltasi.
7. Päivitä sovellus juuri asennetulla tietovisalla suorittamalla nämä vaiheet:
• Napauta ratasta kokoomanäytön oikeasta alakulmasta.
• Syötä ylläpitäjän salasana 1111.
• Napauta kohtaa Reload APP (Lataa sovellus uudestaan).
• Napauta kohtaa Yes (Kyllä) antaaksesi sovelluksen käynnistyä
uudestaan.
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SKYWELLIN PUHDISTAMINEN VIRTAKATKOKSEN JÄLKEEN
Skywell säilyttää muodostetun veden raikkaana ja puhtaana niin kauan kuin
laitteeseen tulee virtaa. Jos Skywell on ilman virtaa yhtämittaisesti yli 4 tuntia:
1.
ÄLÄ juo vettä.
2.
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi laitteen puhdistamiseksi.

EPÄNORMAALIEN OLOSUHTEIDEN HAVAITSEMINEN

Skywell tuottaa raikkaan ja puhtaan makuista vettä. Jos jostain syystä havaitset
epänormaaleja olosuhteita, epätavallista tuoksua tai jos vesi maistuu pahalta:
1.
2.

ÄLÄ juo vettä.
Pyydä apua jälleenmyyjältäsi.

ILMANSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN
1. Avaa ilmansuodattimen luukku painamalla salpaa.
2. Irrota ilmansuodatin.
3. Huuhtele ilmansuodatin molemmilta puolilta (huuhtele ensin nurjalta
puolelta), kunnes ulostuleva vesi on kirkasta.
4. Ravista liika vesi pois suodattimesta.
5. Laita suodatin takaisin koteloonsa ja kiinnitä luukku salvalla. Suodatinkotelon
nuolen tulisi olla lähimpänä laitteen etuosaa ja näkyvissä asennuksen
jälkeen.
Huomautus:
Ilmansuodatin on kriittisen tärkeä Skywellin vedenlaadulle ja tuotannolle. Se pitää vaihtaa, jos vaurioita ilmenee.

1

2

ANNOSTELUPISTEEN DESINFIOINTI

3

Käyttäjän on puhdistettava annostelupiste päivittäin. Skywell on suunniteltu
sisäänpainetun annostelupisteen kanssa, jotta kosketus ulkoiseen ympäristöön
minimoidaan. Säännöllinen kuuman veden annostelijan käyttö yleisesti
desinfioi annostelupisteen, mutta erityinen annostelupisteen hoito auttaa
varmistamaan, että vesi aina mahdollisimman puhdasta.
1.
2.

Käytä myrkyttömiä puhdistusaineita suuttimen puhdistukseen.
Annostele kylmää vettä ja sitten kuumaa vettä vähintään 3 sekuntia
kumpaakin.
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