SKYWELL 5TE
ADMINISZTRÁTOR
KÉZIKÖNYV
Atmoszférikus vízgenerátor

A SKYWELL.COM OLDALON ELÉRHETŐ 5TE INFORMÁCIÓK
Gyors üzembe helyezési útmutató
Adminisztrátor kézikönyv
Legújabb alkalmazás
Legújabb firmware
Az elektromos készülékek használatakor az alapvető biztonsági
óvintézkedéseket be kell tartani a tűz-, áramütés- és személyi vagy tárgyi sérülés
kockázatának csökkentése érdekében.

Ha a Skywell 5T folyamatosan több mint 4 óra hosszan nincs áram
alatt: NE IGYON a vízből.
Lépjen kapcsolatba szakkereskedőjével a Skywell 5TE teljes tisztítása érdekében.

Verzió: 2018. október 1.
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LEGFONTOSABB BIZTONSÁGI SZEMPONTOK
A Skywell 5TE-nek legalább 4 órán át függőleges helyzetben
kell lennie, mielőtt az elektromos hálózathoz csatlakoztatnák. Ha a Skywell az

oldalán feküdt és röviddel azután helyezik áram alá, az károsíthatja a kompresszort.
A Skywell azt javasolja, hogy soha ne fektessék a készüléket az oldalára.

MEGJEGYZÉS: A vízkészítés megkezdése után 90 percig tarthat, hogy a víz elérje
a leghidegebb hőmérsékletét.
A Skywell tápkábelt CSAK földelt, 208-230V / 50Hz aljzatba
csatlakoztassa. Ha szükséges, forduljon villanyszerelőhöz.
A Skywell 97,7 °C (208 °F) hőmérsékletű forró vizet adagol.
Óvatosan járjon el, amikor forró vizet adagol ki, és ne engedje gyermekeknek,
hogy a forró vizet megfelelő és közvetlen felnőtt felügyelet nélkül adagolják.
Ne bolygassa meg az ozonátor szivattyút vagy generátort. A
Skywell-ben nagyon kis mennyiségű ózon szabadul fel, hogy elősegítse a
baktériumok eltávolítását. A szivattyú vagy a generátor beállítására tett kísérlet
több ózont szabadíthat fel az előírt mértéknél.
A Skywell 5TE üzemeltetésénél mindig tartsa be többek között, de nem
kizárólagosan az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:
1. A Skywell csak víz adagolására szolgál. NE használjon más folyadékokat. NE
használja más célra. A korlátozott jótállás érvénytelenné válik, ha bármilyen
más folyadék adagolására használják.
2. Csak beltéri használatra. Tartsa a Skywell-t száraz helyen (ahol nincs kitéve
pára lecsapódásnak) közvetlen napfénytől védve. NE használja a
szabadban.
3. Csak szilárd, sík és vízszintes felületen telepítse és használja.
4. NE helyezze a Skywell-t zárt térbe vagy szekrénybe.
5. NE működtesse a Skywell-t robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzök
jelenlétében.
6. Ne helyezze a Skywell-t 45 cm-nél / 18 hüvelyknél közelebb a falhoz, hogy
szabad levegőáramlást biztosítson a fal és a Skywell között. Legalább 45 cm
/ 18 hüvelyk szabad térnek kell lennie a Skywell minden oldalán.
7. Csak megfelelően földelt csatlakozóaljzatokat használjon.
8. Mindig fogja meg a dugaszt, és egyenesen húzza ki a csatlakozóaljzatból.
Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki.
9. NE használja a Skywell-t, ha a kábel elkopott vagy más módon megsérült.
10. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a vezetéket vagy a
Skywell bármely más részét vízbe vagy más folyadékokba.
11. Soha ne engedje gyermekeknek, hogy a forró vizet megfelelő és közvetlen
felnőtt felügyelet nélkül adagolják.
12. Csak Skywell által engedélyezett alkatrészeket és tartozékokat használjon.
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ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
1. Csak földelt aljzathoz csatlakoztassa a Skywell-t.
2. Ne távolítsa el a földelő érintkezőt a Skywell tápkábeléről. Csak Skywell
tápkábelt használjon.
3. Az utasítások be nem tartása tüzet vagy áramütést okozhat, amelyek
sérüléshez vagy akár halálhoz vezethetnek.
Legalább 7,5 amperes áramellátás szükséges. Ajánlatos egy késleltetéses
biztosíték vagy megszakító beiktatása. Ne terhelje túl az áramkört. Szükség
esetén külön áramkört alkalmazzon a Skywell áramellátására. A Skywell-t olyan
illeszkedő földelt dugaszolóaljzatba kell csatlakoztatni, amely a helyi
szabályzatoknak és rendeleteknek megfelelően földelt. Hibás működés vagy
üzemzavar esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát azáltal, hogy a
legkisebb ellenállás útját biztosítja az elektromos áram számára. Ha nem áll
rendelkezésre megfelelően illeszkedő csatlakozóaljzat, az üzemeltető személyes
felelőssége és kötelezettsége, hogy egy megfelelően földelt csatlakozóaljzatot
szakképzett villanyszerelő által telepítse. Ne kösse a földelést gázcsőhöz. Ne
legyen biztosíték a nulla vagy föld áramkörben.

A SKYWELL ELHELYEZÉSE
1.
2.

3.

A Skywell elhelyezésének létfontosságú szerepe van vízkészítés
sikerességének szempontjából.
Az optimális elhelyezéshez a következő feltételek teljesülnek:
• 45cm (18 ") szabad tér a készülék minden oldalánál (beleértve a
hátulját is),
• minél nagyobb a helyiség, annál jobb,
• olyan helyiség, ahol az ajtók túlnyomórészt nincsenek becsukva,
• általában előcsarnokok, bemutatótermek és folyosók.
Biztosítsa a kerékrögzítőket.
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HOGYAN MŰKÖDIK A SKYWELL 5TE
A Skywell 5TE légköri vízgenerátor (AWG) a levegőből kondenzálja a vizet, és
forró vagy hideg fogyasztásra szolgáltatja. Ventilátor szívja a levegőt egy
elektrosztatikus levegőszűrőn és hőcserélőn keresztül, amely a bejövő levegő
harmatpontja alatti hőmérsékletre van hűtve. Ezen a hűtött felületen a víz
lecsapódik és kétrétegű dróthálón át szűrve jut egy könnyen nyitható
rozsdamentes acél tartályba, amely síneken áll és egyszerűen nyitható.
Az előállított víz a gyűjtőtartályban ultraibolya (UV) fénynek van kitéve a
baktériumok megölése érdekében. Az UV fény hatásosságát egy speciális UVérzékelő ellenőrzi.
A gyűjtőtartály vízszintjét mélységérzékelők szabályozzák. Az előállított víz a
tartályból 4 szűrőn halad keresztül. Ezek közül az első egy ásványosító szűrő,
amely segít a pH-érték növelésében. A második szűrő egy granulált aktívszenes
(GAC) patron, amely javítja az ízeket, eltávolítja a szerves vegyszereket és
minden kellemetlen szagot. A harmadik szűrő egy szén-blokk (CB), amely
eltávolítja a szerves vegyületeket (S / VOC) és a nehézfémeket (Pb, Fe stb.). A
negyedik patron egy ultrafiltrációs (UF) membránszűrő, amely eltávolítja a
fennmaradó finom üledékeket, szuszpendált részecskéket, vírusokat és
baktériumokat.
A keletkező víz ezután egy mágnes szelepen keresztül a felső/hideg tartályba
lesz szivattyúzva.
A felső/hideg tartálynak is vannak mélységérzékelői a
vízmennyiség figyelésére. Másodlagos védelemként, a túlfolyások és a
szivárgások elkerülése érdekében, a bejövő vízvonalon úszószelep van.
A felső/hideg tartály kiegészítő UV fényt és egy egyedi érzékelőt tartalmaz,
amely tovább biztosítja a vízminőségét. Egy hűtőtekercs állítja elő a hidegvizet,
amit egy szivattyú adagol a felhasználó számára. Egy ötödik szűrő (szénblokk)
amely a hideg vízadagoló sorban található, további védelmet nyújt a
vízminőség biztosítása érdekében.
A felső/hideg tartályból gravitációs úton töltődik víz egy további tartályba a
forró víz készítéséhez. A víz minőségének további biztosítása érdekében a forró
vízadagolási sorban egy hatodik szűrő (háló) található. Az ozonátor szivattyú és
generátor (amely 3 óránként 15 másodpercig állít elő ózont) további tisztító
elemet biztosít a Skywell 5TE számára.
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VÁLASSZON NYELVI BEÁLLÍTÁST
Ennek lépései:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Engedje az alkalmazást teljesen betöltődni. Tudni fogja, mikor van teljesen
betöltve; ekkor megjelenik a képernyővédő (ha a felső tartály üres, akkor egy
"vízcsepp" ábra fog megjelenni a képernyőn).

3. Érintse meg a képernyővédő képernyőt.
4. Megjelenik a kezelőpanel. Érintse meg a jobb alsó sarokban lévő fogaskereket.

5. Adja meg a rendszergazda jelszót: 1111.

6. Érintse meg az Alkalmazás Nyelve (App Language) gombot.
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7. Válassza ki az Ön nyelvét.

8. Érintse meg az Alkalmaz (Apply) gombot.
9. Az alkalmazás újraindításához érintse meg az Igen (Yes) gombot.
Az alkalmazás újra fog indulni a kiválasztott nyelven. Megjegyzés: Ha a
kiválasztott nyelv nem jelenik meg az újraindítás után, telepítenie kell a
legújabb Skywell alkalmazást, amely tartalmazza az összes nyelvet.
Utasításokat lásd az adminisztrátori kézikönyv „A Skywell alkalmazás telepítése”
szakaszában.
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VÁLASSZON A METRIKUS ÉS ANGOLSZÁSZ
MÉRTÉKEGYSÉGEK KÖZÜL

Ennek lépései:
1. Kapcsolja be a készüléket. Engedje az alkalmazást teljesen betöltődni és a
képernyővédőt megjelenni.
2. Érintse meg a képernyővédő képernyőt.

3. Érintse meg a fogaskereket a jobb alsó sarokban.

4. Adja meg a 1111 jelszót.

5. Válassza a metrikus vagy az angolszász elemet.

6. Érintse meg a X gombot a képernyőből való kilépéshez.
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A VÍZ ADAGOLÁSA
Hideg víz adagolása
Víz előállítása után akár 90 percig is eltarthat, hogy a víz elérje a 2,7 ° Celsius (36 °
F) maximális hideghőmérsékletét. Ez idő alatt a kompresszor folyamatosan
működhet. Az adagolásra rendelkezésre álló hideg víz mennyisége igazodni fog a
teljes vízkészítéshez, amelyet a környezeti feltételek befolyásolnak.
1. Helyezze csészéjét a csepptálca közepére.
2. A hideg víz adagolásához nyomja meg a kék körgombot az érintőképernyő
jobb oldalán.
3. Tartsa nyomva a kék körgombot az adagolás időtartamáig, amíg a kívánt
mennyiséget el nem érte.

Gyermekbiztonsági zár
Forró adagológomb

Hideg adagoló gomb

Forró víz adagolása
Víz előállítása után a Skywell 15-20 percen belül képes felmelegíteni a vizet 97.7°
Celsius/208°F fokra. Az adagolásra rendelkezésre álló forró víz mennyisége
igazodni fog a teljes vízkészítéshez, amelyet a környezeti feltételek befolyásolnak.
1. Helyezze a csészéjét a csepptálca közepére.
2. Nyomja meg és engedje fel az érintőképernyő bal oldalán található piros felső
gombot (Gyermekbiztonsági zár). Kb. 10 másodperc áll rendelkezésre a forró víz
adagolásának megkezdésére, mielőtt a piros kioldó gombot újra meg kellene
nyomni.
3. Nyomja meg az alsó piros körgombot (a piros kioldó gomb alatt) a forró víz
adagolásához. Óvatosan kezelje.
4. Tartsa nyomva a piros kör gombot az adagolás időtartamáig, amíg a kívánt
mennyiséget el nem érte.
5. Soha ne engedje gyermekeknek, hogy a forró vizet megfelelő és közvetlen
felnőtt felügyelet nélkül adagolják.
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A SKYWELL ALKALMAZÁS KEZELŐPANELJE
IDŐ ÁS DÁTUM

SAJÁT LOGÓ

HIDEGVÍZ TARTÁLY
TÖLTÖTTSÉGE

HIDRATÁLÁSI PROFIL
/ EGYEDI KÉPEK

KAPCSOLAT
INFORMÁCIÓ

EGYÉNI KVÍZ

FORRÓ / HIDEG HŐMÉRSÉKLET
METRIKUS VAGY ANGOLSZÁSZ
MÉRTÉKEGYSÉGBEN

AZ ÖSSZES ADAGOLÁS AZ
UTOLSÓ SZŰRŐCSERE ÓTA

CSENDES MÓD ÉS
FELHASZNÁLÓI
BEÁLLÍTÁSOK
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SZEMÉLYES HIDRATÁCIÓS PROFIL LÉTREHOZÁSA
Az Kezelőpanel oldalon érintse meg a középső kört. A Hidratálási Profil oldalon érintse
meg a + gombot a profil létrehozásához és a hidratálás követéséhez. Adja meg
keresztneve és vezetékneve első betűjét.

Választható profilfunkciók:
Avatarok: Választhat egy avatárt vagy feltölthet egy saját profil képet (egyik sem
követelmény). Jelöljön ki egy avatárt, a ceruza ikon megérintésével az oldal tetején.
Böngésszen az Avatar lehetőségek között az Avatar Típusok legördülő menüben.
Napi hidratálási célok:
Állítsa be a napi hidratálási célját a csúszka mozgatásával. A Skywell napi szinten
nyomon követi fogyasztását a kitűzött céljához viszonyítva. A cél automatikusan
naponta vissza lesz állítva.
PIN-kód: Ahhoz, hogy a Hidratálási profil PIN-kóddal legyen védve, érintse meg a BE
(ON) gombot a PIN-KÓD ENGEDÉLYEZÉSE (ENABLE PIN) felirat alatt.

VÍZADAGOLÁSI ADATOK HOZZÁADÁSA A HIDRATÁCIÓS
PROFILHOZ

Miután kiadagolta a vizet, megjelenik egy vízadagolási adatokat mutató oldal. Érintse
meg a Hozzáadás a Profilhoz gombot az oldal alján. Válassza ki a profilját a Hidratálási
Profilok oldalon. A kiadagolt víz adatok automatikusan hozzáadódnak az Ön hidratációs
profiljához.
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VÍZKÉSZÍTÉSI IDŐSZAK, HŐMÉRSÉKLET ÉS CSENDES
ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
Napi vízkészítés ütemezése - Érintse meg a kezelőpanel jobb alsó sarkában
található Beállítások ikont. Adja meg az adminisztrátori PIN kódot (1111). Érintse
meg a 4 gombot, és használja a csúszkát a vízkészítés ütemezésének
beállításához. Legfeljebb 4 különböző időtartamot állíthat be. Mind a négy
időtartam " BE " állapotra (ON) állítása termeli a legtöbb vizet.

Meleg és hideg vízhőmérséklet beállítások/Ütemezés - Érintse meg a ceruza
ikont a Forró hőmérséklet vagy a Hideg hőmérséklet mellett, használja a
görgetősávot a vízhőmérséklet megváltoztatásához. A változtatások
mentéséhez érintse meg a "Mentés és hőmérséklet küldése " gombot.

Csendes mód - Érintse meg a ventilátor ikonját a kezdőlap jobb alsó sarkában.
Válassza a Csendes mód 1, 2 vagy 3 órát. A ventilátor automatikusan újraindul a
kiválasztott időtartam végén. A vízkészítés csendes üzemmódban szünetel.

Ez a funkció különösen akkor hasznos, amikor a Skywell egy tárgyalóterembe
kerül. A csendes mód beállítható például a megbeszélés időtartamára.
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IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA
Mindig telepítse a legújabb Skywell alkalmazást, mielőtt elkezdi ezt az eljárást.
Az időt és a dátumot be kell állítania a telepítés előtti folyamat során (egyszer),
és esetleg, ha a Skywell más időzónába kerül áthelyezésre. Ennek lépései:
1. Érintse meg a fogaskerék gombot a jobb alsó sarokban. Megjelenik a jelszó
képernyő. Adja meg a 1111-et.

2. Érintse meg a dátum és idősávot az oldal tetejének közepén. Ezzel megnyitja
a Dátum és idő módosítása képernyőt.
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3. Balról kezdve töltse ki az adott helyre vonatkozó információkat.

4. A kontinens és a régió kiválasztása után a képernyő alsó felén válassza ki a
dátumot és az időt. Nyomja meg az "Alkalmaz" gombot a jobb alsó
sarokban. Az alkalmazás engedélyt fog kérni az újraindításra. Válassza az
Igen lehetőséget.
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KAPCSOLÓDÁS A SKYWELL BERENDEZÉSHEZ WIFI ÚTJÁN
Három lépést kell tenni a Skywell vezeték nélküli kapcsolatához.
1.
2.
3.

Csatlakoztassa a Skywell táblagépet az internethez. Ezt rendszerint csak
egyszer kell elvégezni, hacsak a készüléket olyan helyre nem helyezi át,
amely más internetkapcsolattal rendelkezik.
Kapcsolja be az FTP-t (File Transfer Protocol) a Skywell-ben.
Nyisson meg egy FTP klienst a laptopján.

Csatlakoztassa a Skywell-t az internethez és kapcsolja be az FTP-t
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Az kezelőpanelen érintse meg a fogaskerék ikonját a jobb alsó sarokban.
(1. kép)
Adja meg az adminisztrátor PIN-kódját 1111-nek és érintse meg az OK
gombot. (2. kép)
Kattintson a Wi-Fi ikonra. (3. kép)
Válassza ki a hálózatát, és adja meg a jelszót. Kiléphet a billentyűzet
képernyőről, ha megérinti a billentyűzet feletti szabad képernyő területet.
Válassza a Csatlakozás most lehetőséget. (4. kép)

1

2

3

4

Jegyezze meg az IP címet, pl. Ftp: / 10.01.29: 2121 a példában. Az Ön IPcíme ettől eltérő lesz.
Érintse meg az "X" gombot a képernyőből való kilépéshez.
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FTP kliens megnyitása a laptopján
1. Nyisson meg egy FTP klienst a laptopján. A Skywell javaslata Mac
használóknak a CyberDuck, PC használóknak a FileZilla, de bármilyen FTPkliens megfelel.
2. Felhasználónév: administrator
Jelszó: password (mind kisbetűvel)
3. Csatlakozzon Skywell-hez a fenti 6-os pont szerinti értékek használatával.
4. Ezután a számítógépéről képes lesz új fájlokat húzni a táblagép SD kártyájára,
miután törölte a régi fájlokat (az alkalmazás kivételével) a megfelelő
nevekkel.
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A SKYWELL ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE
A Skywell alkalmazás legújabb verziója megtalálható a Skywell.com-on. (jelszó:
2856), és Wi-Fi-n keresztül telepíthető. Javasoljuk, hogy mindig az alkalmazás
legújabb verzióját használja. A Skywell készüléken jelenleg futó alkalmazás
verziószáma a Szolgáltatás beállítások (Service Settings) alatt érhető el (érintse
meg az kezelőpanel jobb felső sarkát, és írja be 2856 jelszót), ezután érintse meg
a Névjegyet.
A legújabb Skywell alkalmazás telepítésének lépései:
1. Ne törölje az előző alkalmazást. A felhasználói profil adatai megőrzésre
kerülnek, ha egyszerűen hozzáadja az új alkalmazást az SD-kártyához.
2. Érintse meg a fogaskereket az kezelőpanel jobb alsó sarkában, majd adja
meg az 1111 adminisztrátori jelszavát.
3. Érintse meg az Alkalmazás frissítése (Update App) gombot.

4. Érintse meg az SD kártyához hozzáadott új skywell.apk fájlt, és érintse meg
a Frissítés most (Update Now) gombot.
5. Érintse meg az Ok gombot az alkalmazás cseréjéhez. Érintse meg a
Telepítés (Install) gombot.
6. Érintse meg a jobb felső sarokban lévő ikont, majd érintse meg a Skywell
logót.
7. Az MCU csatlakozik a táblagéphez, és a telepítésnek teljesen le kell futnia.
Ez körülbelül 15 másodpercet vesz igénybe.
8. Az új telepítés jóváhagyásához érintse meg a "Névjegy" elemet a
Szervizbeállítások (Service Settings) menüben.
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A FIRMWARE LEGÚJABB VERZIÓJÁNAK TELEPÍTÉSE
A firmware legújabb verziójának telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1.

Fontos: telepítse a legújabb Skywell alkalmazást a legfrissebb firmware
telepítése előtt.

2. A firmware legújabb verziója a skywell.com honlapon található.
Megjegyzés: csak a watermachine_3.XXX.srec fájlt kell letöltenie.
3. Másolja a legújabb firmware verziót a táblagép SD card1-jére a WiFi-n
keresztül.
Megjegyzés: a fájlt az SD card1 gyökérkönyvtárába kell elmenteni.
4. Kattintson a kezelőpanelen lévő fogaskerékre, és írja be a 1111-et.

5. Kattintson a Firmware frissítése (Update Firmware) gombra.

6.

Jelölje ki az új firmware-t az SD kártyáról.

7.

Adjon időt az alkalmazásnak arra, hogy végigmenjen a folyamaton. Ha
befejezte, kapcsolja ki és újra be a készüléket.
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LOGÓK ÉS KÉPEK BETÖLTÉSE
Telepítenie kell a legújabb Skywell alkalmazást, mielőtt új logókat vagy képeket
telepítenének. Skywell logók és képek jelennek meg, ha nincsenek logók vagy
képek telepítve.
Az előre betöltött képernyővédő és a kezelőpanel módosítható úgy, hogy
tartalmazza a Kereskedő/Ügyfél logóját vagy más képeket. A képernyővédő és
kezelőpanel fájlokat megfelelően kell elnevezni (a feltöltés előtt) az alábbiak
szerint:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Létrehozhat egy-egy képet a képernyővédőhöz és a műszerfalhoz.
A két adagolási oldal (meleg és hideg) részére különböző képeket menthet el az
SD kártyára a táblagép számára, hogy az egymás után ciklikusan haladjon
keresztül rajtuk a forró és hideg adagológombok későbbi lenyomásakor. Ezeket
a képeket az SD-kártya "adagolás" (”dispense”) nevű mappába kell elmenteni.
A "dispense” ("adagolás”) mappában két további mappának kell lennie "hot"
(“forró”) és "cold" (“hideg”) névvel. Helyezze a képeit a forró és a hideg
mappák egyikébe, vagy mindkettőbe. Az adagoló oldali képek nem igényelnek
semmilyen névformátumot, de .png fájlnak kell lenniük.
Photoshop segítségével módosítsa a táblagép képernyőjére beillesztendő
képfájlokat. Íme néhány tipp:
Képernyővédő: 800x600 px vagy kisebb; attól függ, hogy a kép hogyan
illeszkedik a képernyővédő "wave".filename: cobranding_logo_screensaver.pnghez.
Kezelőpanel: 500x300 px vagy kisebb; átlátszó háttérrel.
fájl név: cobranding_logo_dashboard.png
Hideg adagolás: 900x600 px (pontosan), nem átlátszó háttérrel.
Forró adagolás: 900x600 px (pontosan), nem átlátszó háttérrel.
Megjegyzés: minél magasabb a letöltött eredeti kép felbontása, annál jobb lesz
az eredmény.
Húzza az új fájlokat az SD kártyára a számítógépéről, miután törölte a régi
fájlokat a megfelelő nevekkel.
Ezután frissítse az alkalmazást az újonnan telepített logókkal az alábbi lépések
végrehajtásával:
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1. Érintse meg a kezelőpanel jobb alsó sarkában lévő fogaskereket.
2. Adja meg az 1111 adminisztrátori jelszavát.
3. A vízkészítés ütemezése oldalon érintse meg az Logók Újratöltése („Reload
Logos”) gombot.
4. Az alkalmazás újraindításához érintse meg az Igen (Yes) gombot.
5. Érintse meg az Alkalmazás Frissítése (Update App) gombot.
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EGYEDI KÉPERNYŐVÉDŐ VIDEÓ TELEPÍTÉSE
Egyedi képernyővédő videó telepítése előtt telepítenie kell a legújabb Skywell
alkalmazást.
Az Ön videója egyedi eseményeket, korosztályokat, osztály
fokozatokat stb. célozhat meg. A képernyővédő videó 15 másodperc inaktivitás
után jelenik meg, és a képernyő érintéséig aktív marad.
Ha nincs telepítve videó, akkor az alapértelmezett hullám videó képernyővédőt
alkalmazza a készülék.
Az egyéni képernyővédő telepítésének lépései a következők:
1. Az egyedi videó felbontása 1920x1080 (vagy kisebb)-, időtartama 30
másodpercnél kevesebb legyen.
2. legjobban működő fájlformátumok: .wmv / .mov / .mp4 / .avi.
3. Mentse el a fájlt bármilyen névvel, de tartsa meg a kiterjesztését.
4. Csatlakozzon WIFI-vel az alkalmazáshoz. Húzza a fájlt a számítógépéről az
SD-kártyára a screensaver („képernyővédő”) mappába. Amennyiben az
nem létezik, hozza létre.
5. Frissítse az alkalmazást az újonnan telepített videókkal az alábbi lépések
végrehajtásával:
•
•
•
•

Érintse meg a fogaskereket az irányítópult jobb alsó sarkában.
Adja meg az 1111 adminisztrátori jelszavát.
Érintse meg az Alkalmazás Újratöltése (Reload APP) gombot.
Érintse meg az Igen (Yes) gombot az alkalmazás újraindításához.

6. Ha több videót tölt be az SD kártyára, az alkalmazás véletlenszerűen
választja ki a lejátszandó videót. Törölje az összes olyan videót az SDkártyáról, amelyet nem szeretne lejátszani.
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EGYÉNI PROFILKÉPEK TELEPÍTÉSE
Telepítenie kell a legújabb Skywell alkalmazást az egyedi profilképek telepítése
előtt.
A Track Hydration funkció részeként létrehozhat egy profilt. Ez a folyamat
lehetővé teszi, hogy egy képet társítsanak a profilhoz. Ha nincs egyéni kép
feltöltve, akkor lehetőség van az alapértelmezett avatárok közül választani,
vagy semmilyen képet sem választani.

Az egyéni kép profillistára telepítésének lépései a következők:
1. Az egyéni kép 256x256 px, vagy annál kisebb legyen.
2. Elfogadható fájlformátumok: .png / .jpeg / .gif / .bmp.
3. Csatlakozzon a Skwyell-hez WIFI-n keresztül, és hozzon létre egy "avatar"
nevű mappát az SD-kártya gyökérkönyvtárában.
4. Húzza át a fájlt a számítógépéről az SD kártyáján lévő avatar mappába.
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5. Frissítse az alkalmazást az újonnan telepített képekkel az alábbi lépések
végrehajtásával:
• Érintse meg a fogaskereket a kezelőpanel jobb alsó sarkában.
• Adja meg az 1111 adminisztrátori jelszavát.
• Érintse meg az Alkalmazás Újratöltése (Reload APP) gombot.
• Érintse meg az Igen (Yes) gombot az alkalmazás újraindításához.
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EGYÉNI ÖKONÓMIAI KÉRDÉSEK TELEPÍTÉSE
Telepítenie kell a legújabb Skywell alkalmazást, mielőtt több válaszlehetőségű
trivia kérdéseket telepítene. Javasoljuk ökológiával kapcsolatos kérdések
használatát.
A trivia kérdések
megnyomásával.

elérhetők

a

kezelőpanel

jobb

oldalán

látható

nyíl

A kérdések egy alapértelmezett listája jelenik meg egymás után, ha nincs
felhasználói kérdéscsoport betöltve az alkalmazásba. A felhasználó listája
egyedi eseményeket, korosztályokat, osztály fokozatokat stb. célozhat meg.
Az egyéni trivia kérdések telepítésének lépései az alábbiak:
1. Jegyzettömb használatával rendezze a kérdéseket az alábbiak szerint:
K Hány autót tudna üzemeltetni azzal az energiával, amely az egyszer
használatos ásványvíz palackok 1 évi gyártásához szükséges?
V1 500 EZER
V2 1,5 MILLIÓ
V3 200 EZER
V4
2
K Az évente előállított műanyag mennyiségnek hány %-a kerül az
óceánokba?
V1 5%
V2 10%
V3 20%
V4 25%
2
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2. A kérdések "q" előtaggal, új sorban kezdődnek, ezt követi a válaszok 4
sora. Minden egyes válaszsornak "a" előtagja van, amelyet egy 1-4-ig
emelkedő számsor követ egy szóközzel, és a válasszal. A válasz helye lehet
üres. A helyes válasz a legutolsó válaszlehetőség után egy új sorban következik.
3. A kérdéseket üres sorral kell egymástól elválasztani.
4. Végtelen számú kérdést lehet beírni.
5. Mentse el a fájlt trivia_questions.txt névvel.
6. Húzza át a fájlt a számítógépéről az SD kártyára.
7. Frissítse az alkalmazást az újonnan telepített kvízzel az alábbi lépések
végrehajtásával:
• Érintse meg a fogaskereket az kezelőpanel jobb alsó sarkában.
• Adja meg az 1111 adminisztrátori jelszavát.
• Érintse meg az Alkalmazás Újratöltése (Reload APP) gombot.
• Érintse meg az Igen (Yes) gombot az alkalmazás újraindításához.
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A SKYWELL TISZTÍTÁSA ÁRAMSZÜNET UTÁN
A Skywell folyamatosan friss és tiszta állapotban tartja az elkészített vizet
mindaddig, amíg a készülék áram alatt van. Ha a Skywell több mint 4 óra
hosszan nincs áram alatt:
1.
NE IGYON a vízből.
2.
Lépjen kapcsolatba szakkereskedőjével a Skywell 5TE teljes tisztítása
érdekében.

BÁRMELY RENDELLENES KÖRÜLMÉNY ÉSZLELÉSE ESETÉN
A Skywell friss és tiszta ízű vizet állít elő. Ha valamilyen okból bármilyen
rendellenes körülményt, szokatlan szagot észlel, vagy ha a víz rossz ízű:
1.
NE IGYON a vízből.
2.
Kérjen segítséget a szakkereskedőjétől.

LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1. Nyissa ki a légszűrő ajtaját a retesz megnyomásával.
2. Távolítsa el a légszűrőt.
3. Mindkét oldalát öblítse le a levegőszűrőnek (öblítse belülről / kifelé), amíg az
áthaladó víz nem tisztán jön ki belőle.
4. Rázza ki a felesleges vizet a szűrőből.
5. Helyezze vissza a szűrőt a rekeszbe, és reteszelje az ajtót. A szűrőházon lévő
nyílnak a készülék elején, és a telepítés után láthatónak kell lennie.
Megjegyzés: A légszűrő létfontosságú a Skywell vízminőségéhez és
készítéséhez. Bármilyen sérülése esetén ki kell cserélni.

1

2

AZ ADAGOLÓPONT FERTŐTLENÍTÉSE

3

Az adagolási pontot a használónak naponta meg kell tisztítania. A Skywell egy
süllyesztett adagolóponttal van kialakítva, hogy minimalizálja a külső
környezettel való érintkezést. A forró víz adagoló rendszeres használata
általában fertőtleníti a kiadagolási pontot, de az adagolási pont különösen
gondos kezelése hozzájárul, hogy mindig a lehető legtisztább vizet biztosítsa a
készülék.
1. Használjon nem mérgező tisztítószert a fúvóka tisztításához.
2. Adagoljon hideg vizet, majd meleg vizet, mindegyiket legalább 3
másodpercig.
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