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Ατμοσφαιρική γεννήτρια νερού

5TE ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ SKYWELL.COM
Οδηγός χρήσης για γρήγορη εκκίνηση
Εγχειρίδιο διαχειριστή
Τελευταία εφαρμογή
Τελευταίο υλικο λογισμικό

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές
προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
και τραυματισμού προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων.

Αν το Skywell 5TE είναι χωρίς ισχύ για περισσότερες από 4 συνεχόμενες ώρες:
ΜΗΝ πίνετε το νερό.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για να καθαρίσετε το Skywell 5TE.

Έκδοση: 1 Οκτωβρίου 2018
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ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το Skywell 5TE πρέπει να είναι όρθιο για τουλάχιστον 4 ώρες
πριν το συνδέσετε σε μια εντοιχισμένη ηλεκτρική πρίζα. Η σύνδεση με το Skywell
λίγο μετά την τοποθέτησή του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον συμπιεστή. Η
Skywell συνιστά να μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα στην πλευρά της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ξεκινήσει η παραγωγή νερού, μπορεί να χρειαστούν 90 λεπτά
για να φθάσει το νερό στην ψυχρότερη θερμοκρασία.
Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας του Skywell σε μια
γειωμένη πρίζα 208-230 V/50 Hz ΜΟΝΟ. Εάν χρειάζεται, συμβουλευτείτε έναν
ηλεκτρολόγο.
Το Skywell διανέμει νερό με μέγιστη θερμοκρασία 97,7 °C (208
°F). Να είστε προσεκτικοί όταν διανέμετε ζεστό νερό και μην επιτρέπετε στα παιδιά
να διανέμουν ζεστό νερό χωρίς σωστή και άμεση εποπτεία από ενήλικες.
Μην παραβιάζετε την αντλία ή τη γεννήτρια του οζονιστήρα. Το
όζον απελευθερώνεται σε πολύ μικρές ποσότητες στο Skywell για την περαιτέρω
εξάλειψη των βακτηρίων. Η προσπάθεια ρύθμισης της αντλίας ή της γεννήτριας
ενδέχεται να απελευθερώσει περισσότερο όζον από το προβλεπόμενο.
Κατά τη λειτουργία του Skywell 5TE, ασκείτε πάντα βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής:
1. Το Skywell προορίζεται για τη διανομή νερού μόνο. ΜΗ χρησιμοποιείτε άλλα
υγρά. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς. Η Περιορισμένη Εγγύηση
είναι άκυρη εάν χρησιμοποιείται για τη διανομή οποιωνδήποτε άλλων υγρών.
2. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Κρατήστε το Skywell σε ξηρό
μέρος (που δεν εκτίθεται σε βροχοπτώσεις) μακριά από το άμεσο ηλιακό
φως. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
3. Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε μόνο σε σκληρή, επίπεδη και οριζόντια
επιφάνεια.
4. ΜΗΝ τοποθετείτε το Skywell σε κλειστό χώρο ή ερμάριο.
5. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Skywell παρουσία εκρηκτικών ή εύφλεκτων
αναθυμιάσεων.
6. Τοποθετήστε το Skywell όχι περισσότερο από 45 εκ./18 ίντσες από το τοίχο
για να επιτρέψετε την ελεύθερη ροή αέρα μεταξύ του τοίχου και του Skywell.
Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 45 εκ. /18 ίντσες διάκενου σε όλες τις πλευρές
του Skywell.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο σωστά γειωμένες πρίζες.
8. Πιάστε πάντα το βύσμα και τραβήξτε ευθεία αντίθετα από την πρίζα. Ποτέ μην
αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο.
9. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Skywell εάν το καλώδιο φθαρεί ή αλλοιωθεί.
10. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το βύσμα του
καλωδίου ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του Skywell σε νερό ή άλλα υγρά.
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11. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να διανέμουν ζεστό νερό χωρίς σωστή και
άμεση εποπτεία από ενήλικες.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και εξαρτήματα εξουσιοδοτημένα από τη
Skywell.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
1. Συνδέστε το Skywell μόνο σε γειωμένη πρίζα.
2. Μην αφαιρείτε την προεξοχή γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας του
Skywell. Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας του Skywell.
3. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία με αποτέλεσμα τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.
Απαιτείται ελάχιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 7,5 αμπέρ. Συνιστάται μια
ασφάλεια με χρονυστέρηση ή ένας διακόπτης κυκλώματος. Μην υπερφορτώνετε
το κύκλωμα. Εάν απαιτείται, παρέχετε ένα ξεχωριστό κύκλωμα για να εξυπηρετείτε
μόνο το Skywell. Το Skywell πρέπει να συνδεθεί σε μια γειωμένη πρίζα τύπου
ζευγαρώματος, σύμφωνη με τους τοπικούς κανονισμούς και κώδικες. Σε
περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια δίοδο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό
ρεύμα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα ζευγαρώματος, είναι προσωπική ευθύνη
και υποχρέωση του χρήστη να έχει εγκαταστήσει την κατάλληλα γειωμένη πρίζα
από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην γειώσετε σε σωλήνα αερίου. Μην έχετε την
ασφάλεια στο ουδέτερο κύκλωμα ή στο κύκλωμα γείωσης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ SKYWELL
1.
2.

3.

Η τοποθέτηση του Skywell είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του στην
παραγωγή νερού.
Η καλύτερη τοποθέτηση περιλαμβάνει:
• απόσταση 45 εκ. (18 ίντσες) από όλες τις πλευρές
(συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους)
• Όσο μεγαλύτερο είναι το δωμάτιο τόσο το καλύτερο
• Χώρος όπου οι πόρτες δεν είναι κυρίως κλειστές
• Κλασικά λόμπι, εκθεσιακούς χώρους και διαδρόμους
Ασφαλίστε τις στάσεις του τροχού.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ SKYWELL 5TE
Η γεννήτρια ατμοσφαιρικού νερού Skywell 5TE (AWG) συμπυκνώνει το νερό από
τον αέρα και το παραδίδει ως ζεστό ή κρύο για κατανάλωση. Ένας ανεμιστήρας
τραβάει αέρα μέσω ενός ηλεκτροστατικού φίλτρου αέρα και πάνω από έναν
εναλλάκτη θερμότητας που έχει κρυώσει κάτω από το σημείο δρόσου του
εισερχόμενου αέρα. Σε αυτή την ψυχρή επιφάνεια, το νερό συμπυκνώνεται και
φιλτράρεται μέσω ενός συρμάτινου πλέγματος διπλής επίστρωσης σε μια
δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα που είναι σε ράγες και μπορεί να ανοιχτεί
εύκολα.
Το παραγόμενο νερό στη δεξαμενή συλλογής εκτίθεται σε υπεριώδες (UV) φως
προκειμένου να σκοτωθούν τα βακτηρίδια. Η αποτελεσματικότητα του φωτός UV
παρακολουθείται με έναν μοναδικό αισθητήρα UV.
Η στάθμη του νερού στη δεξαμενή συλλογής ελέγχεται μέσω αισθητήρων
βάθους. Το παραγόμενο νερό αντλείται από τη δεξαμενή μέσω 4 φίλτρων. Το
πρώτο φίλτρο είναι ένα φίλτρο μεταλλοποίησης που βοηθά στην αύξηση των
επιπέδων του pH. Το δεύτερο φίλτρο είναι ένα φυσίγγιο κοκκώδους ενεργού
άνθρακα (GAC) που βελτιώνει τη γεύση και απομακρύνει οργανικές χημικές
ουσίες και οποιεσδήποτε οσμές. Το τρίτο φίλτρο είναι ένα μπλοκ άνθρακα (CB)
που αφαιρεί οργανικές ενώσεις (S/VOCs) και βαρέα μέταλλα (Pb, Fe, κλπ.). Το
τέταρτο φυσίγγιο είναι ένα φίλτρο μεμβράνης υπερδιήθησης (UF) που αφαιρεί
τυχόν εναπομείναντα λεπτά ιζήματα, αιωρούμενα σωματίδια, ιούς και βακτήρια.
Το παραγόμενο νερό στη συνέχεια αντλείται μέσω μίας ηλεκτρομαγνητικής
βαλβίδας στην άνω/ψυχρή δεξαμενή. Η άνω/ψυχρή δεξαμενή έχει επίσης
αισθητήρες βάθους για την παρακολούθηση της έντασης. Ως δευτερεύουσα
εγγύηση για την αποφυγή υπερχείλισης και διαρροών, υπάρχει μια βαλβίδα με
πλωτήρα στην εισερχόμενη γραμμή νερού.
Η άνω/ψυχρή δεξαμενή ενσωματώνει ένα πρόσθετο φως UV και μοναδικό
αισθητήρα που εξασφαλίζει περαιτέρω την ποιότητα του νερού. Ένα ψυκτικό
πηνίο κάνει το νερό κρύο και μια αντλία διανέμει το κρύο νερό για τον χρήστη.
Ένα πέμπτο φίλτρο (μπλοκ άνθρακα) είναι διαμορφωμένο στη γραμμή διανομής
κρύου νερού για μια ακόμη προστασία που διασφαλίζει την ποιότητα του νερού.
Το νερό τροφοδοτείται με βαρύτητα από την άνω/ψυχρή δεξαμενή σε πρόσθετη
δεξαμενή για ζεστό νερό. Η γραμμή παροχής ζεστού νερού διαμορφώνεται με ένα
έκτο φίλτρο (πλέγμα) για την περαιτέρω εξασφάλιση της ποιότητας του νερού. Η
αντλία οζονιστήρα και η γεννήτρια (που παράγουν 15 δευτερόλεπτα όζοντος
κάθε 3 ώρες) παρέχουν ένα πρόσθετο στοιχείο καθαρισμού στο Skywell 5TE.
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακολουθούν τα βήματα:
1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
2. Αφήστε την εφαρμογή να φορτώσει πλήρως. Θα γνωρίζετε πότε θα φορτώσει
πλήρως όταν εμφανιστεί η προφύλαξη οθόνης (θα είναι η οθόνη "σταγόνα
νερού" εάν η κεντρική δεξαμενή είναι κενή).

3. Πατήστε στην οθόνη προφύλαξης οθόνης.
4. Θα εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου. Αγγίξτε το γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία.

5. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή 1111.

6. Πατήστε στη γλώσσα εφαρμογής.
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7. Επιλέξτε τη γλώσσα σας

8. Πατήστε Εφαρμογή.

9. Πατήστε Ναι για να επανεκκινήσετε την εφαρμογή.
Η εφαρμογή θα επανεκκινηθεί στην επιλεγμένη γλώσσα. Σημείωση: Εάν η
γλώσσα που έχετε επιλέξει δεν εμφανιστεί μετά την επανεκκίνηση, θα χρειαστεί να
εγκαταστήσετε την τελευταία εφαρμογή Skywell, η οποία θα περιλαμβάνει όλες
τις γλώσσες. Ανατρέξτε στις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου διαχειριστή στην
ενότητα Εγκατάσταση της εφαρμογής Skywell.
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΤΡΙΚΟ Ή ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ακολουθούν τα βήματα:
1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα. Αφήστε την εφαρμογή να φορτώσει πλήρως και
εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης.
2. Πατήστε στην οθόνη προφύλαξης οθόνης.

3. Πατήστε στο γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία.

4. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 1111.

5. Επιλέξτε είτε Μετρικό είτε Βρετανικό σύστημα μέτρησης.

6. Πατήστε X για έξοδο από την οθόνη.
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ
Διανείμετε Κρύο Νερό
Μετά την παραγωγή νερού, μπορεί να χρειαστούν έως και 90 λεπτά για να φτάσει
το νερό στη μέγιστη ψυχρή θερμοκρασία του 2,7 °C (36 °F). Κατά τη διάρκεια αυτού
του χρόνου, ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργεί συνεχώς. Το κρύο νερό που
διατίθεται για διανομή θα ευθυγραμμιστεί με τη συνολική παραγωγή νερού, η οποία
επηρεάζεται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.
1. Τοποθετήστε το δοχείο σας στο κέντρο του δίσκου απόσταξης.
2. Πατήστε το μπλε κυκλικό κουμπί στα δεξιά της οθόνης αφής για να διανέμετε
κρύο νερό.
3. Πατήστε το μπλε κυκλικό κουμπί για όλη τη διάρκεια της διανομής μέχρι να
επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης

Κλείδωμα Ασφάλειας Παιδιών
Κουμπί Θερμής Διανομής

Κουμπί Ψυχρής Διανομής

Διανείμετε ζεστό νερό
Μετά την παραγωγή νερού, το Skywell είναι σε θέση να θερμάνει το νερό μέχρι τους
97,7 °Κελσίου/208 °F μέσα σε 15-20 λεπτά. Το ζεστό νερό που διατίθεται για διανομή
θα ευθυγραμμιστεί με τη συνολική παραγωγή νερού, η οποία επηρεάζεται από τις
συνθήκες περιβάλλοντος.
1. Τοποθετήστε το δοχείο σας στο κέντρο του δίσκου απόσταξης.
2. Πατήστε και αφήστε το πάνω κόκκινο κουμπί ξεκλειδώματος (Κλείδωμα
Ασφάλειας Παιδιών) στα αριστερά της οθόνης αφής. Έχετε περίπου 10
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την παροχή ζεστού νερού πριν το κόκκινο κουμπί
ξεκλειδώματος πρέπει να πατηθεί ξανά.
3. Πατήστε το κάτω κόκκινο κυκλικό κουμπί (κάτω από το κόκκινο κουμπί
ξεκλειδώματος) για να διανέμετε ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε με προσοχή.
4. Πατήστε το κόκκινο κυκλικό κουμπί για όλη τη διάρκεια της διανομής μέχρι να
επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης.
5. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να διανέμουν ζεστό νερό χωρίς σωστή και άμεση
εποπτεία από ενήλικες.
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Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYWELL
ΩΡΑ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΟΓΚΟΣ ΨΥΧΡΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ/ΠΡΟΣ
ΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ QUIZ
ΖΕΣΤΗ/ΨΥΧΡΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ
ΜΕΤΡΙΚΟ Ή
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ

ΑΘΟΡΥΒΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΤΗ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
Στη σελίδα του Πίνακα ελέγχου, πατήστε τον μεσαίο κύκλο. Στη σελίδα του Προφίλ
Ενυδάτωσης, πατήστε το κουμπί + για να δημιουργήσετε το προφίλ σας και να
παρακολουθήσετε την ενυδάτωση. Εισάγετε τα αρχικά του ονόματος και του επιθέτου
σας.

Προαιρετικές δυνατότητες προφίλ:
Avatars: Μπορείτε να επιλέξετε ένα avatar είτε να ανεβάσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα
προφίλ (δεν απαιτείται). Επιλέξτε ένα avatar κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι στο
επάνω μέρος της σελίδας. Περιηγηθείτε στις επιλογές των avatar, αγγίζοντας το
αναπτυσσόμενο μενού Είδη Avatar.
Καθημερινή Στόχοι Ενυδάτωσης:
Ρυθμίστε το στόχο σας καθημερινής ενυδάτωσης σύροντας την κάτω μπάρα. Το Skywell
θα παρακολουθεί καθημερινά την κατανάλωσή σας έναντι του στόχου σας. Ο στόχος θα
επαναρυθμιστεί αυτόματα καθημερινά.
Κωδικός PIN: Για να έχετε ασφαλισμένο το Προφίλ Ενυδάτωσης με έναν αριθμό PIN,
πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ κάτω από το ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PIN.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Μετά τη διανομή νερού, θα εμφανιστεί μια σελίδα που εμφανίζει δεδομένα διανεμόμενου
νερού. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη στο Προφίλ στο κάτω μέρος της σελίδας. Επιλέξτε το
προφίλ σας από τη σελίδα Προφίλ Ενυδάτωσης. Τα δεδομένα διανεμόμενου νερού
προστίθενται αυτόματα στο προφίλ ενυδάτωσης.
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ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΝΕΡΟΥ,
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Καθημερινό Πρόγραμμα Παραγωγής Νερού - Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις
στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου. Εισάγετε το PIN διαχειριστή (1111).
Πατήστε τα 4 κουμπιά και χρησιμοποιήστε τη γραμμή ολίσθησης για να ορίσετε
ένα πρόγραμμα παραγωγής. Ο καθορισμός και των τεσσάρων χρονικών
περιόδων σε "ΕΝΕΡΓΟ" θα παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού.

Ρυθμίσεις/Προγραμματισμός θερμοκρασίας Ζεστού και Κρύου Νερού – Πατήστε
το εικονίδιο με το μολύβι δίπλα στο Ζεστή Θερμ. ή Κρύα Θερμ. και χρησιμοποιήστε
τη γραμμή κύλισης για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού. Πατήστε
"Αποθήκευση και Αποστολή θερμοκρασίας" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αθόρυβη λειτουργία - Πατήστε το εικονίδιο του ανεμιστήρα στην κάτω δεξιά γωνία
της αρχικής σελίδας. Επιλέξτε Αθόρυβη λειτουργία για 1, 2 ή 3 ώρες. Ο
ανεμιστήρας θα επανεκκινηθεί αυτόματα στο τέλος της επιλεγμένης χρονικής
περιόδου. Η παραγωγή νερού δεν θα εμφανιστεί στην Αθόρυβη λειτουργία.

Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το Skywell τοποθετείται σε αίθουσα
συσκέψεων. Η Αθόρυβη Λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί συνήθως για τη
διάρκεια της σύσκεψης.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Πριν από την έναρξη αυτής της διαδικασίας, εγκαταστήστε πάντα την τελευταία
εφαρμογή Skywell.
Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία (μία φορά) κατά τη
διαδικασία προεγκατάστασης και ενδεχομένως εάν το Skywell μετακινηθεί σε
διαφορετική ζώνη ώρας. Ακολουθούν τα βήματα.
1. Πατήστε το κουμπί με το γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία. Εμφανίζεται η οθόνη
κωδικού πρόσβασης. Πληκτρολογήστε 1111.

2. Πατήστε στη γραμμή ημερομηνίας και ώρας στην κορυφή του κέντρου. Αυτό
θα ανοίξει την οθόνη αλλαγής Ημερομηνίας και Ώρας.
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3. Από αριστερά ξεκινήστε να συμπληρώνετε τις πληροφορίες που σχετίζονται
με τη τοποθεσία της μονάδας.

4. Αφού επιλέξετε την ήπειρο και την περιοχή, μεταβείτε στο κάτω μισό της
οθόνης, επιλέξτε ημερομηνία και ώρα. Πατήστε "Εφαρμογή" στην κάτω δεξιά
γωνία. Η εφαρμογή θα ζητήσει άδεια για επανεκκίνηση. Επιλέξτε Ναι.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ WI-FI ΣΤΟ SKYWELL
Πρέπει να γίνουν τρία βήματα για να συνδεθείτε ασύρματα με το Skywell.
1.
2.
3.

Συνδέστε το tablet Skywell στο Διαδίκτυο. Αυτό συνήθως χρειάζεται να
ολοκληρωθεί μόνο μία φορά εκτός εάν η μονάδα μετακινηθεί σε μια
τοποθεσία που απαιτεί διεπαφή με διαφορετική σύνδεση στο διαδίκτυο.
Ενεργοποιήστε το FTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων) στο Skywell.
Ανοίξτε έναν υπολογιστή-πελάτη FTP στον φορητό υπολογιστή σας.

Συνδέστε το Skywell στο Διαδίκτυο και ενεργοποιήστε το FTP
1.
Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε στο εικονίδιο με το γρανάζι στην κάτω δεξιά
γωνία. (εικόνα 1)
2.
Εισάγετε το PIN του διαχειριστή 1111 και πατήστε OK. (εικόνα 2)
3.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi. (εικόνα 3)
4.
Επιλέξτε το δίκτυό σας και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
Μπορείτε να εξέλθετε από την οθόνη του πληκτρολογίου πατώντας στον
κενό χώρο οθόνης πάνω από το πληκτρολόγιο.
5.
Εισάγετε Σύνδεση Τώρα. (εικόνα 4)

6.
7.

1

2

3

4

Σημειώστε τη διεύθυνση IP δηλ. ftp: //10.01.29: 2121 στο παράδειγμα. Η
διεύθυνση IP σας θα είναι διαφορετική.
Πατήστε "X" για έξοδο από την οθόνη.
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Ανοίξτε ένα πρόγραμμα-πελάτη FTP στον φορητό υπολογιστή σας
1. Ανοίξτε έναν πρόγραμμα-πελάτη FTP στον φορητό υπολογιστή σας. Το
Skywell συνιστά CyberDuck για Mac ή FileZilla για έναν υπολογιστή, αλλά
οποιοσδήποτε πελάτης FTP θα κάνει.
2. Όνομα χρήστη: administrator Κωδικός πρόσβασης: password (όλα πεζά)
3. Συνδεθείτε στο Skywell χρησιμοποιώντας τις τιμές από το #6 παραπάνω.
4. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να μεταφέρετε νέα αρχεία στην κάρτα SD του tablet
από τον υπολογιστή σας αφού διαγράψετε τα παλιά αρχεία (εκτός από την
εφαρμογή) με τα αντίστοιχα ονόματα.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYWELL
Η τελευταία έκδοση της εφαρμογής Skywell μπορεί να βρεθεί στο Skywell.com.
(pw 2856) και μπορεί να εγκατασταθεί μέσω Wi-Fi. Σας συνιστούμε να έχετε πάντα
την τελευταία έκδοση εφαρμογής σε λειτουργία. Η τρέχουσα έκδοση της
εφαρμογής στη μονάδα Skywell μπορεί να βρεθεί με πρόσβαση στις Ρυθμίσεις
Υπηρεσίας (αγγίξτε την επάνω δεξιά γωνία στον πίνακα ελέγχου και
πληκτρολογήστε 2856 ως κωδικό πρόσβασης) και πατήστε Σχετικά.
Ακολουθούν τα βήματα για την εγκατάσταση της τελευταίας εφαρμογής Skywell:
1. Μην διαγράψετε την προηγούμενη εφαρμογή. Οι πληροφορίες του προφίλ
χρήστη θα διατηρηθούν αν απλά προσθέσετε τη νέα εφαρμογή στην
κάρτα SD.
2. Πατήστε το γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου και στη
συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή 1111.
3. Πατήστε Ενημέρωση εφαρμογής.

4. Πατήστε το νέο skywell.apk που προστέθηκε στην κάρτα SD 1 και πατήστε
Ενημέρωση τώρα.
5. Πατήστε OK για να αντικαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε Εγκατάσταση.
6. Πατήστε το εικονίδιο της άνω δεξιάς γωνίας και έπειτα πατήστε το λογότυπο
Skywell.
7. Η MCU (Κύρια Μονάδα Ρύθμισης) θα συνδεθεί με το tablet και η
εγκατάσταση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 15
δευτερόλεπτα.
8. Πατήστε "Σχετικά" στις Ρυθμίσεις Υπηρεσίας για να επιβεβαιώσετε τη νέα
εγκατάσταση της εφαρμογής.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση
του υλικολογισμικού:
1.

Σημαντικό: πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη εφαρμογή Skywell πριν
εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

2. Η τελευταία έκδοση του υλικολογισμικού βρίσκεται στο skywell.com
Σημείωση: χρειάζεται να κατεβάσετε μόνο το αρχείο watermachine_3.XXX.srec.

3. Αντιγράψτε την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού στην κάρτα SDcard1 του

tablet μέσω WiFi.

Σημείωση: το αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί στη ρίζα της sdcard1.

4. Κάντε κλικ στο γρανάζι στον πίνακα ελέγχου και πληκτρολογήστε 1111.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση Υλικο λογισμικού.

6.

Επιλέξτε το νέο υλικολογισμικό από την κάρτα SD.

7.

Δώστε στην εφαρμογή χρόνο να επεξεργαστεί τη διαδικασία. Όταν τελειώσει,
επανεκκινήστε την παροχή ρεύματος στη μονάδα.
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ΦΟΡΤΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ
Πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη εφαρμογή Skywell πριν
εγκαταστήσετε νέα λογότυπα ή εικόνες. Τα λογότυπα και οι εικόνες του Skywell θα
εμφανιστούν αν δεν έχουν εγκατασταθεί λογότυπα ή εικόνες.
Η προ-φορτωμένη προφύλαξη οθόνης και ο πίνακας ελέγχου μπορούν να
τροποποιηθούν ώστε να περιλαμβάνουν λογότυπα Αντιπρόσωπου/Πελάτη ή
άλλες εικόνες. Τα αρχεία προφύλαξης οθόνης και του πίνακα ελέγχου πρέπει να
ονομάζονται σωστά (πριν μεταφορτωθούν) ως εξής:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Μπορείτε να δημιουργήσετε μία εικόνα αντίστοιχα για την προφύλαξη οθόνης και
τον πίνακα ελέγχου.
Πολλαπλές εικόνες για τις 2 σελίδες διανομής (θερμή και ψυχρή) μπορούν να
αποθηκευτούν στην κάρτα SD ώστε το tablet να ανατρέχει διαδοχικά σε αυτές
κατά την επακόλουθη εφαρμογή των κουμπιών διανομής ζεστού και κρύου.
Αυτές οι εικόνες πρέπει να αποθηκευτούν στην κάρτα SD μέσα σε ένα φάκελο
που ονομάζεται "διανομή". Πρέπει να υπάρχουν δύο φάκελοι μέσα στο "διανομή"
που ονομάζεται "θερμή" και "ψυχρή". Τοποθετήστε τις εικόνες σας σε ένα ή και
στους δύο φακέλους "θερμή" και "ψυχρή". Οι εικόνες σελίδας διανομής δεν
απαιτούν καμία μορφή ονόματος, αλλά θα πρέπει να είναι ένα αρχείο .png.
Χρησιμοποιήστε το Photoshop για να τροποποιήσετε τα αρχεία εικόνας που
θέλετε να εισάγετε στις οθόνες του tablet. Ακολουθούν μερικές συμβουλές:
Προφύλαξη οθόνης: 800 x 600 pxls ή μικρότερη. Εξαρτάται από το πώς η εικόνα
εμπλέκεται
με
την
προφύλαξη
οθόνης
"wave".filename:
cobranding_logo_screensaver.png
Πίνακας ελέγχου: 500 x 300 pxls ή μικρότερο. Τοποθετημένο σε διαφανές φόντο.
όνομα αρχείου: cobranding_logo_dashboard.png
Ψυχρή Διανομή: 900 x 600 pxls (ακριβώς) χρησιμοποιώντας ένα μη διαφανές
φόντο.
Θερμή Διανομή: 900 x 600 pxls (ακριβώς) χρησιμοποιώντας ένα μη διαφανές
φόντο.
Σημείωση: Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της ληφθείσας αρχικής εικόνας, τόσο
καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
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Σύρετε τα νέα αρχεία στην κάρτα SD από τον υπολογιστή σας αφού διαγράψετε
τα παλιά αρχεία με τα αντίστοιχα ονόματα.
Στη συνέχεια, ενημερώστε την εφαρμογή με τα πρόσφατα εγκατεστημένα
λογότυπα πραγματοποιώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε το γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή 1111.
3. Στη σελίδα Πρόγραμμα Παραγωγών, πατήστε Ανανέωση Λογοτύπων.
4. Πατήστε Ναι για να επιτρέψετε την επανεκκίνηση της εφαρμογής.
5. Πατήστε Ενημέρωση εφαρμογής.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη εφαρμογή Skywell πριν
εγκαταστήσετε ένα προσαρμοσμένο βίντεο προφύλαξης οθόνης. Το βίντεό σας
μπορεί να προσαρμοστεί για συγκεκριμένα συμβάντα, ηλικίες, βαθμίδες
κατηγορίας κλπ. Το βίντεο προφύλαξης οθόνης εμφανίζεται μετά από 15
δευτερόλεπτα αδράνειας και παραμένει μέχρι να αγγιχθεί η οθόνη.
Εάν δεν εγκατασταθεί βίντεο, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη προφύλαξη
οθόνης κύματος.
Ακολουθούν τα βήματα για να εγκαταστήσετε μια προσαρμοσμένη προφύλαξη
οθόνης:
1. Το προσαρμοσμένο βίντεο πρέπει να είναι 1920 x 1080 (ή μικρότερο) και
λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.
2. Οι
ακόλουθες
μορφές
.wmv/.mov/.mp4/.avi.

αρχείων

λειτουργούν

καλύτερα:

3. Αποθηκεύστε το αρχείο με όποιο όνομα θέλετε, αλλά διατηρήστε την
επέκταση.
4. Συνδεθείτε μέσω WIFI με την εφαρμογή. Σύρετε το αρχείο στην κάρτα SD
από τον υπολογιστή σας στο φάκελο προφύλαξης οθόνης. Δημιουργήστε
ένα φάκελο προφύλαξης οθόνης εάν δεν υπάρχει ένας.
5. Ενημερώστε την εφαρμογή με το πρόσφατα εγκατεστημένο βίντεο,
πραγματοποιώντας τα παρακάτω βήματα:
• Πατήστε το γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου.
• Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή 1111.
• Πατήστε Επαναφόρτωση Εφαρμογής.
• Πατήστε Ναι για να επιτρέψετε την επανεκκίνηση της εφαρμογής.

6. Εάν έχουν μεταμορφωθεί περισσότερα από ένα βίντεο στην κάρτα SD, η
εφαρμογή θα επιλέξει τυχαία το βίντεο που θα αναπαραχθεί. Διαγράψτε
οποιοδήποτε βίντεο στην κάρτα SD που δεν θέλετε να παίξετε.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ
Πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη
εγκαταστήσετε προσαρμοσμένες εικόνες προφίλ.

εφαρμογή

Skywell

πριν

Στο πλαίσιο της λειτουργίας Καταγραφής Ενυδάτωσης, σας συνιστούμε να
δημιουργήσετε ένα προφίλ. Αυτή η διαδικασία παρέχει την ευκαιρία να
συσχετίσετε μια εικόνα με το προφίλ. Αν δεν μεταφορτωθεί καμία
προσαρμοσμένη εικόνα, τότε η επιλογή είναι είτε να επιλέξετε από μια
προεπιλεγμένη επιλογή avatar ή να μην επιλέξετε καμία εικόνα.

Ακολουθούν τα βήματα για να εγκαταστήσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα στη
λίστα προφίλ:
1. Η προσαρμοσμένη εικόνα πρέπει να είναι 256 x 256 ή μικρότερη.
2. Οι αποδεκτές μορφές αρχείων είναι are .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Συνδεθείτε στο Skwyell μέσω WIFI και δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα
"avatar" στη ρίζα της κάρτας SD.
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4. Σύρετε το αρχείο στην κάρτα SD από τον υπολογιστή σας στο φάκελο
avatar.
5. Ενημερώστε την εφαρμογή με τις πρόσφατα εγκατεστημένες εικόνες,
πραγματοποιώντας τα παρακάτω βήματα:
• Πατήστε το γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου.
• Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή 1111.
• Πατήστε Επαναφόρτωση εφαρμογής.
• Πατήστε Ναι για να επιτρέψετε την επανεκκίνηση της εφαρμογής.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ

Θα πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη εφαρμογή Skywell πριν
εγκαταστήσετε τις γενικών γνώσεων ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Συνιστούμε
τη χρήση οικολογικών ερωτήσεων.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ερωτήσεις γενικών γνώσεων πατώντας στο
δεξί βέλος στον πίνακα ελέγχου.

Μια προεπιλεγμένη λίστα ερωτήσεων θα εμφανιστεί διαδοχικά αν δεν έχει
φορτωθεί κανένα σύνολο χρηστών στην εφαρμογή. Η λίστα χρηστών μπορεί να
προσαρμοστεί για συγκεκριμένα συμβάντα, ηλικίες, βαθμίδες κατηγορίας κλπ.
Ακολουθούν τα βήματα για να εγκαταστήσετε ένα προσαρμοσμένο σύνολο
ερωτήσεων γενικών γνώσεων:
1. Χρησιμοποιώντας το Σημειωματάριο, διαμορφώστε τις ερωτήσεις ως εξής:
q Πόσα αυτοκίνητα θα μπορούσατε να τροφοδοτήσετε με την ενέργεια που
χρειάζεται για να παράγετε ποσότητα ενός χρόνου εμφιαλωμένου νερού
ατομικής συσκευασίας;
a1 500 ΧΙΛΙΑΔΕΣ
a2 1.5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ
a3 200 ΧΙΛΙΑΔΕΣ
a4
2
q Ποιό ποσοστό του πλαστικού που παράγεται κάθε χρόνο καταλήγει στον
ωκεανό;
a1 5%
a2 10%
a3 20%
a4 25%
2
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2. Οι ερωτήσεις αρχίζουν σε μια νέα γραμμή με το πρόθεμα "q",
ακολουθούμενες από 4 γραμμές απαντήσεων. Κάθε γραμμή απάντησης
έχει ένα πρόθεμα "a" ακολουθούμενο από ένα διαδοχικό αριθμό από το 1
έως το 4, ακολουθούμενο από ένα κενό και μετά από μια απάντηση. Η
απάντηση μπορεί να είναι κενή. Η σωστή απάντηση ακολουθεί σε μια νέα
γραμμή μετά την τελευταία απάντηση.
3. Οι ερωτήσεις πρέπει να διαχωρίζονται με κενή γραμμή.
4. Μπορεί να εισαχθεί απεριόριστος αριθμός ερωτήσεων.
5. Αποθηκεύστε το αρχείο ως trivia_questions.txt
6. Σύρετε το αρχείο στην κάρτα SD από τον υπολογιστή σας.
7. Ενημερώστε την εφαρμογή με το πρόσφατα εγκατεστημένο κουίζ
πραγματοποιώντας τα παρακάτω βήματα:
• Πατήστε το γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου.
• Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή 1111.
• Πατήστε Επαναφόρτωση εφαρμογής.
• Πατήστε Ναι για να επιτρέψετε την επανεκκίνηση της εφαρμογής.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ SKYWELL ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Το Skywell θα κρατήσει το παραγόμενο νερό φρέσκο και καθαρό όσο υπάρχει
ισχύς στη μονάδα. Αν το Skywell δεν έχει ισχύ για περισσότερες από 4
συνεχόμενες ώρες:
1. ΜΗΝ Πίνετε το νερό.
2. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για να καθαρίσετε τη μονάδα.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΣΤΙΚΟΥ

Το Skywell παράγει φρέσκο και γευστικά καθαρό νερό. Αν, για οποιονδήποτε
λόγο, ανιχνεύσετε οποιοδήποτε ασυνήθιστο περιστατικό, παράξενη οσμή ή εάν
το νερό έχει κακή γεύση:
1.
ΜΗΝ πίνετε το νερό.
2.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για βοήθεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

1. Ανοίξτε τη θύρα του φίλτρου αέρα πατώντας το μάνδαλο.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
3. Ξεπλύνετε το φίλτρο αέρα και από τις δύο πλευρές (ξεπλύνετε πρώτα από
μέσα/έξω) μέχρι το νερό που διέρχεται από αυτό να είναι καθαρό.
4. Ανακινήστε την περίσσεια ποσότητα νερού από το φίλτρο.
5. Επιστρέψτε το φίλτρο στη θέση του και ασφαλίστε την πόρτα. Το βέλος στο
περίβλημα του φίλτρου θα πρέπει να βρίσκεται πλησιέστερα στην πρόσοψη
της μονάδας και να είναι ορατό μετά την εγκατάσταση.
Σημείωση: Το φίλτρο αέρα είναι κρίσιμο για την ποιότητα και την παραγωγή
νερού του Skywell. Θα πρέπει να αντικατασταθεί αν παρουσιαστεί ζημιά.

1

2

3

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Το σημείο διανομής πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά από το χρήστη. Το
Skywell έχει σχεδιαστεί με ένα σημείο διανομής με εσοχή για την ελαχιστοποίηση
της επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον. Η τακτική χρήση του διανομέα ζεστού
νερού γενικά απολυμαίνει το σημείο διανομής, αλλά η πρόσθετη φροντίδα στο
σημείο διανομής θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι έχετε πάντα το
καθαρότερο νερό.
1.
Χρησιμοποιήστε ένα μη τοξικό καθαριστικό για να καθαρίσετε το
ακροφύσιο.
2.
Διανείμετε κρύο νερό και στη συνέχεια ζεστό νερό για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα το καθένα.
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