SKYWELL 5TE
ADMINISTRATORHÅNDBOK
Atmosfærisk Vanngenerator

5TE INFORMASJON TILGJENGELIG PÅ SKYWELL.COM
Brukerveiledning for hurtigstart
Administratorhåndbok
Nyeste app
Nyeste fastvare
Under bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler følges for
å redusere fare for brann, elektrisk støt og skade på personer eller eiendom.

Dersom Skywell 5TE står uten strøm i mer enn 4 timer sammenhengende:
IKKE drikk vannet.
Ta kontakt med forhandleren din for å rengjøre Skywell 5TE.

Versjon: 1. oktober 2018
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VIKTIGE SIKKERHETSHENSYN
Skywell 5TE skal stå oppreist i minst 4 tim er før den
kobl es til en elektrisk s tikkontakt. I nnpl ugging l ike etter at Skywell
har l igget på siden kan skade kom pressoren. Skywell anbefal er å
al dri l egge m askinen på siden.
MERK: Etter at genereringen av vann har begynt, kan det ta 90 minutter før
vannet når sin laveste temperatur.
Sett Skywell -strøml edningen KUN inn i et jordet 208230V/50Hz uttak. Rådfør deg med en el ektriker om nødvendig.
Skywell dispenser vann med en temperatur opp til 97,7 ° C (208
° F). Vær forsiktig når du dispenserer varmt vann, og ikke la barn dispensere
varmt vann uten skikkelig og direkte oppsyn av en voksen.
Ikke juster ozonpumpen eller generatoren. Ozon frigjøres i
svært små mengder inne i Skywell for ytterligere å eliminere bakterier. Forsøk på
å justere pumpen eller generatoren kan frigjøre mer ozon enn foreskrevet.
Når du bruker Skywell 5TE, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler,
inkludert, men ikke begrenset til følgende:
1. Skywell er kun beregnet til dispensering av vann. IKKE bruk andre væsker.
Må IKKE brukes til andre formål. Den begrensede garantien er ugyldig
dersom den brukes til å dispensere andre væsker.
2. Kun til innendørs bruk. Plasser Skywell på et tørt sted (ikke utsatt for nedbør)
vekk fra direkte sollys. Må IKKE brukes utendørs.
3. Installeres og brukes kun på en hard, flat og horisontal overflate.
4. IKKE plasser Skywell i et lukket rom eller i et skap.
5. IKKE bruk Skywell i nærheten av eksplosiv eller brannfarlig røyk.
6. Plasser Skywell ikke nærmere enn 45 cm/18" fra veggen for å tillate en fri
luftstrøm mellom veggen og Skywell. Det må være minst 45 cm/18" avstand
på alle sidene av Skywell.
7. Bruk bare riktig jordet stikkontakt.
8. Ta alltid tak i støpselet og dra rett ut av stikkontakten. Trekk aldri ut
kontakten ved å dra i ledningen.
9. IKKE bruk Skywell hvis ledningen er slitt eller skadet på annen måte.
10. For å beskytte mot elektrisk støt må du IKKE senke hverken ledningspluggen
eller en annen del av Skywell ned i vann eller i andre væsker.
11. La aldri barn dispensere varmt vann uten skikkelig og direkte tilsyn fra en
voksen.
12. Bruk kun Skywell-autoriserte deler og tilbehør.
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FARE FOR ELEKTRISK STØT
1. Koble Skywell kun til en jordet stikkontakt.
2. Ikke fjern jordingspluggen fra Skywell-strømledningen. Bruk kun en
strømledning fra Skywell.
3. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til brann eller elektrisk støt
og medføre skade eller til og med dødsfall.
Minst en 7,5 ampere strømforsyning er nødvendig. En sikrings- eller sikringsbryter
med tidsforsinkelse anbefales. Ikke overbelast kretsen. Om nødvendig, sørg for
en separat krets for å kun betjene Skywell. Skywell må være koblet til en
stikkontakt med jording som er jordet i samsvar med lokale lover og reguleringer.
Ved funksjonsfeil eller avbrudd vil jordingen redusere risikoen for elektrisk støt ved
å sørge for en vei med minst motstand for strømmen. Hvis en jordet stikkontakt
ikke er tilgjengelig, er det brukerens personlige ansvar og plikt å sørge for at
riktig jordet stikkontakt blir installert av en kvalifisert elektriker. Ikke jord til gassrør.
Ikke ha sikring på nøytral- eller jordkretsen.

PLASSERING AV SKYWELL
1.
2.

3.

Plasseringen av Skywell er avgjørende for å kunne produsere vann.
Den beste plasseringen tilsier:
• 45cm (18”) avstand på alle sidene (inkludert på baksiden)
• Jo større rom desto bedre
• Rom hvor dørene som regel ikke er lukket
• Typisk for lobbyer, utstillingslokaler og ganger
Sett på hjulbremsen.
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HVORDAN SKYWELL 5TE VIRKER
Skywell 5TE atmosfærisk vanngenerator (AWG) kondenserer vann fra luften og
leverer det som enten varmt eller kaldt til forbruk. En vifte trekker luft gjennom et
elektrostatisk luftfilter og over en varmeveksler som har blitt avkjølt til under
duggpunktet for den innkommende luften. På denne avkjølte overflaten
kondenseres vannet og filtreres gjennom et dobbeltsidig trådnett og ned en
rustfri ståltank som befinner seg på skinner og som lett kan åpnes.
Det genererte vannet i oppsamlingstanken er utsatt for ultrafiolett (UV) lys for å
drepe bakterier. Effektiviteten av UV-lyset overvåkes med en spesiell UV-sensor.
Vannnivået i oppsamlingstanken styres via dybdesensorer. Det genererte
vannet pumpes fra tanken gjennom 4 filtre. Det første filteret er et
mineraliseringsfilter som bidrar til å høyne pH-nivået. Det andre filteret er en
granulert aktivert karbonpatron (GAC) som forbedrer smaken og fjerner
organiske kjemikalier og eventuell ugunstig lukt. Det tredje filteret er en
karbonblokk (CB) som fjerner organiske forbindelser (S/VOCs) og tungmetaller
(Pb, Fe, osv.). Den fjerde patronen er et ultrafiltrerings- (UF) membranfilter som
fjerner eventuelle gjenværende fine sedimenter, suspenderte partikler, virus og
bakterier.
Det genererte vannet pumpes deretter gjennom en magnetventil i den
øvre/kalde tanken. Den øvre/kalde tanken har også dybdesensorer for å
overvåke volumet. Som en sekundær sikring for å hindre overløp og lekkasjer er
det plassert en flyteventil på innkommende vannlinje.
Den øvre/kalde tanken inneholder et ekstra UV-lys og en spesiell sensor som
ytterligere sikrer vannkvaliteten. En kjølespole gjør vannet kaldt og en pumpe
dispenserer det kalde vannet til brukeren. Et femte filter (karbonblokk) er
konfigurert på dispenseringslinjen for det kalde vannet som en ekstra sikkerhet
for å sikre vannkvaliteten.
Vann blir matet ved hjelp av tyngdekraften fra den øvre/kalde tanken til en
ekstra tank for varmt vann. Dispenserlinjen for det varme vannet er konfigurert
med et sjette filter (nett) for å sikre vannkvaliteten ytterligere. Ozonpumpen og
generatoren (produserer 15 sekunder ozon hver 3. time) utgjør et ekstra
rengjøringselement for Skywell 5TE.
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VELG FORETRUKKET SPRÅK
Her er fremgangsmåten:
1. Slå på maskinen.
2. La appen lastes ferdig. Du vil vite når den er fullt lastet når skjermspareren vises
(det vil vises en "vanndråpe" skjerm hvis den øvre tanken er tom).

3. Trykk på skjermsparerbildet.
4. Dashbordet vil vises. Trykk på tannhjulet nederst til høyre.

5. Angi administrator-passordet 1111.

6. Trykk på app Språk.
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7. Velg språket ditt

8. Trykk på Bruk.
9. Trykk på JA for å starte appen på nytt.
appen vil starte på nytt på det valgte språket. Merk: Hvis det valgte språket ditt
ikke vises etter omstart, må du installere den nyeste Skywell-appen som
inkluderer alle språk. Se instruksjoner i denne administratorhåndboken i delen
Installering av Skywell app.
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VELG METRISK ELLER IMPERIAL
Her er fremgangsmåten:
1. Slå på maskinen. La appen lastes ferdig og skjermspareren vises.
2. Trykk på skjermsparerbildet.

3. Trykk på tannhjulet nederst i høyre hjørne.

4. Angi passordet 1111.

5. Velg enten Metrisk eller Imperial.

6. Trykk på X for å gå ut av skjermen.
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DISPENSER VANN
Dispenser kaldt vann
Etter genereringen av vannet kan det ta opptil 90 minutter for vannet å nå den
laveste temperaturen på 2,7° C (36° F). I løpet av denne tiden kan kompressoren
gå hele tiden. Kaldt vann som er tilgjengelig for dispensering vil bli justert med den
totale genereringen av vann, som er avhengig av omgivelsesforholdene.
1. Plasser koppen din på midten av dryppskålen.
2. Trykk på den blå runde knappen til høyre for berøringsskjermen for å dispensere
kaldt vann.
3. Trykk på den blå runde knappen under hele fyllingen til ønsket mengde er
nådd.

Barnesikring
Knapp for varmt
vann

Knapp for kaldt vann

Dispensere varmt vann
Etter genereringen av vannet kan Skywell varme opp vannet opp til 97,7° C i løpet
av 15-20 minutter. Varmt vann som er tilgjengelig for dispensering vil bli justert med
den totale genereringen av vann, som er avhengig av omgivelsesforholdene.
1. Plasser koppen din på midten av dryppskålen.
2. Trykk og slipp den øvre røde opplåsingsknappen (Barnesikring) til venstre for
berøringsskjermen. Du har omtrent 10 sekunder på deg til å begynne
dispenseringen av det varme vannet før den røde opplåsingsknappen må
trykkes på nytt.
3. Trykk på den nedre runde knappen (under den røde opplåsingsknappen) for å
dispensere varmt vann. Vær forsiktig.
4. Trykk på den røde runde knappen under hele fyllingen til ønsket mengde er
nådd.
5. La aldri barn dispensere varmt vann uten skikkelig og direkte tilsyn fra en voksen.
9

SKYWELL APP-DASHBORDET
KLOKKESLETT
OG DATO

KUNDELOGO

VOLUM KALD
TANK

HYDRERINGSPR
OFIL/
EGENDEFINERTE
BILDER

KONTAKTINFO

EGENDEFINE
RT QUIZ
VARM/KALD TEMP. I
METRISK ELLER
IMPERIAL

TOTALT DISPENSERT
SIDEN SISTE FILTERBYTTE

STILLE MODUS OG
BRUKERINNSTILLINGER
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OPPRETTE PERSONLIG HYDRERINGSPROFIL
Trykk på den midtre sirkelen på Dashbord-siden. På siden Hydreringsprofil, trykk på +knappen for å opprette profilen din og spore hydrering. Angi fornavnet ditt og
initialene for etternavnet.

Valgfrie profilfunksjoner:
Avatar: Du kan enten velge en avatar eller laste opp et eget profilbilde (ikke
nødvendig). Velg en avatar ved å trykke på blyantikonet øverst på siden. Bla gjennom
avatar-alternativene ved å trykke på nedtrekksmenyen Avatar-typer.
Daglige hydreringsmål:
Sett det daglige hydratiseringsmålet ved å sveipe den nederste linjen. Skywell vil spore
forbruket ditt mot målet ditt hver dag. Målet vil automatisk nullstilles daglig.
PIN-kode: For å sikre hydreringsprofilen din med et PIN-nummer, trykk på PÅ-knappen
under AKTIVER PIN.

TILFØRING AV DATA OM DISPENSERT VANN TIL
HYDRERINGSPROFILEN

Etter at du har dispensert vann, vises en side som viser data om dispensert vann. Trykk på
knappen ”Legg til i profil” nederst på siden. Velg profilen din fra siden Hydreringsprofiler.
Dataene om det dispenserte vannet blir automatisk lagt til i hydreringsprofilen din.
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INNSTILL PERIODENE FOR GENERERING AV VANN,
TEMPERATURER OG STILLE MODUS
Daglig vanngenereringsplan - Trykk på Innstillinger-ikonet nederst i høyre hjørne
på dashbordet. Angi Administrator-PIN (1111). Trykk på de 4 knappene og bruk
glidebryteren for å angi en genereringsplan. Du kan stille inn opp til 4 forskjellige
tidsperioder. Hvis du stiller inn alle fire tidsperioder til "PÅ", vil maskinen generere
mest vann.

Innstilling/Periode for temperatur av varmt og kaldt vann - Trykk på blyantikonet
ved siden av Varm temp. eller Kald temp. og bruk rullefeltet for å endre
vanntemperaturen. Trykk på "Lagre og send temperatur" for å lagre endringene.

Stille modus - Trykk på vifteikonet nederst til høyre på hjemmesiden. Velg Stille
modus for 1, 2 eller 3 timer. Viften starter automatisk på slutten av den valgte
tidsperioden. Vanngenerering vil ikke forekomme i stille modus.

Denne funksjonen er spesielt nyttig når Skywell er plassert i et møterom. Stille
modus kan vanligvis innstilles for hele møtet.
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INNSTILLING AV KLOKKESLETT OG DATO
Installer alltid den nyeste Skywell appen før du starter denne prosedyren.
Du
må
innstille
klokkeslett
og
dato
(én
gang)
under
forhåndsinstallasjonsprosessen, og muligens dersom Skywell er flyttet til en annen
tidssone. Her er fremgangsmåten.
1. Trykk på tannhjulknappen nederst i høyre hjørne. Passordskjermen vises. Angi
1111.

2. Trykk på fanen for dato og klokkeslett øverst på midten. Dette åpner
skjermbildet for bytte av dato og klokkeslett.
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3. Begynn fra venstre med å fylle ut informasjonen som er relevant for
maskinens plassering.

4. Etter å ha valgt kontinent og region, gå til nederste halvdel av skjermen,
velg dato og klokkeslett. Trykk på "Bruk" i nederste høyre hjørne. Appen vil be
om tillatelse til å starte på nytt. Velg Ja.

14

TILKOBLING VIA WI-FI TIL SKYWELL
Det er tre trinn som må gjennomføres for å koble til Skywell trådløst.
1.
2.
3.

Koble Skywell-nettbrettet til internett. Dette må normalt bare utføres én
gang med mindre maskinen flyttes til et sted som krever et grensesnitt
med en annen Internett-tilkobling.
Slå på FTP (File Transfer Protocol) i Skywell.
3. Åpne en FTP-kunde på datamaskinen din.

Koble Skywell til internett og slå på FTP
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Trykk på tannhjulikonet nederst i høyre hjørne på dashbordet. (bilde 1)
Angi PIN for Administrator som 1111 og trykk OK. (bilde 2)
Klikk på Wi-Fi-ikonet. (bilde 3)
Velg nettverket ditt og angi passordet. Du kan gå ut av tastaturskjermen
ved å trykke på den åpne skjermruten over tastaturet.
Tast Koble til nå. (bilde 4)

1

2

3

4

Noter ned IP-adressen, f. eks ftp://10.01.29:2121 i eksemplet. Din IP-adresse
vil være forskjellig.
Trykk på “X” for å gå ut av skjermen.
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Åpne en FTP-kunde på datamaskinen din
1. Åpne en FTP-kunde på datamaskinen din. Skywell anbefaler Cyberduck for
en Mac eller FileZilla for en PC, men enhver annen FTP-kunde er OK.
2. Brukernavn: administrator Passord: password (alt med små bokstaver)
3. Koble til Skywell ved å bruke verdiene fra nr. 6 ovenfor.
4. Du vil da kunne dra nye filer over på SD-brikken på nettbrettet fra
datamaskinen etter at du har slettet de gamle filene (unntatt appen) med
de tilsvarende navnene.
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INSTALLERING AV SKYWELL APP
Den nyeste versjonen av Skywell app finnes på Skywell.com. (Pw 2856) og kan
installeres via Wi-Fi. Vi oppfordrer deg til alltid å ha den nyeste app-versjonen i
drift. App-versjonen som for øyeblikket er installert på Skywell-enheten kan du se
ved å gå til Serviceinnstillinger (trykk på øverste høyre hjørne på dashbordet og
skriv inn 2856 som passord) og trykke på Om.
Her er fremgangsmåten for å installere den nyeste Skywell-appen:
1. Ikke slett den forrige appen. Brukerprofilinformasjonen beholdes hvis du
bare legger til den nye appen på SD-brikken.
2. Trykk på tannhjulet i nedre høyre hjørne av dashbordet, og skriv deretter
inn administratorpassordet 1111.
3. Trykk Oppdater app.

4. Trykk på den nye skywell.apk som ble lagt til SD-brikke 1, og trykk på
Oppdater nå.
5. Trykk på Ok for å Bytte app. Trykk på Installer.
6. Trykk på ikonet øverst til høyre hjørne og trykk deretter på Skywell-logoen.
7. Mikrokontrolleren vil koble seg til nettbrettet og installasjonen skal være
fullført. Dette tar omtrent 15 sekunder.
8. Trykk "Om" i Serviceinnstillinger for å bekrefte den nye app-installasjonen.
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INSTALLERING AV NYESTE FASTVAREVERSJON
Følg disse trinnene for å installere den nyeste versjonen av fastvare:
1.

Viktig: Du må ha installert den nyeste Skywell-appen før du installerer den
nyeste fastvaren.

2. Den nyeste versjonen av fastvaren er plassert på skywell.com
Merk: du behøver bare å laste ned filen watermachine_3.XXX.srec.
3. Kopier den nyeste fastvareversjonen til SD-brikke 1 på nettbrettet via Wi-Fi.
Merk: filen må "rot-lagres" på SD-brikke 1.
4. Klikk på tannhjulet på dashbordet og skriv 1111.

5. Klikk på Oppdater fastvare.

6.

Velg den nye fastvaren fra SD-brikken.

7.

Gi appen tid til å gå gjennom prosessen. Etter at den er ferdig må maskinen
slås på igjen.
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LASTING AV LOGOER OG BILDER
Du må installere den nyeste Skywell-appen før du installerer nye logoer eller
bilder. Skywell-logoer og bilder vil vises hvis ingen andre logoer eller bilder er
installert.
Den forhåndslastede skjermspareren og dashbordet kan endres for å inkludere
forhandler/kunde-logoer eller andre bilder. Skjermspareren og dashbordfilene
må være riktig navngitt (før opplasting) som følger:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Du kan opprette ett bilde hver for skjermspareren og dashbordet.
Flere bilder for de 2 dispenseringssidene (varmt og kaldt) kan lagres på SDbrikken for at nettbrettet sekvensielt skal rulle gjennom disse mens de varme og
kalde dispenseringsknappene er trykket. Disse bildene må lagres på SD-brikken i
en mappe som heter "dispense". Det må være to mapper inne i "dispense" med
navnene "varmt" og "kaldt". Legg bildene dine i enten én av disse eller i både
den varme og kalde mappen. Dispensbildene krever ikke noe navnformat, men
må være .png-filer.
Bruk Photoshop til å endre bildefilene som du vil sette inn på nettbrettskjermene.
Her er noen tips:
Skjermsparer: 800 x 600 pxls eller mindre; Avhenger av hvordan bildet meshes
med skjermspareren "wave" .filnavn: cobranding_logo_screensaver.png
Dashbord: 500 x 300 pxls eller mindre; plassert på en gjennomsiktig bakgrunn.
filnavn: cobranding_logo_dashboard.png
Kald dispens: 900 x 600 pxls (nøyaktig) ved bruk av en ugjennomsiktig bakgrunn.
Varm dispens: 900 x 600 pxls (nøyaktig) ved bruk av en ugjennomsiktig bakgrunn.
Merk: Jo høyere oppløsningen er på det nedlastede originalbildet, desto bedre
blir resultatene.
Dra de nye filene over til SD-brikken fra datamaskinen etter å ha slettet de
gamle filene med de tilsvarende navnene.
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Oppdater deretter appen med de nylig installerte logoene ved å utføre disse
trinnene:
1. Trykk på tannhjulet i nedre høyre hjørne på dashbordet
2. Skriv inn administratorpassordet 1111.
3. Trykk på Last opp igjen logoer på siden for genereringsperioder.
4. Trykk på Ja for å tillate appen å starte på nytt.
5. Trykk på Oppdater app.
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INSTALLERING AV EGENDEFINERT SKJERMSPARERVIDEO
Du må installere den nyeste Skywell-appen før du installerer en egendefinert
skjermsparervideo. Videoen din kan skreddersys for spesifikke hendelser, aldre,
klassetrinn, o.l. Skjermsparervideoen vises etter 15 sekunder uten aktivitet og
forblir til skjermen berøres.
Dersom ingen video er installert, brukes en standard bølgevideo-skjermsparer.
Her er fremgangsmåten for å installere en egendefinert skjermsparer:
1. Den egendefinerte videoen må være 1920 x 1080 (eller mindre) og under
30 sekunder.
2. Disse filformatene fungerer best: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Lagre filen som det du vil ha, men hold ekstensjonen.
4. Koble til appen via WI-FI. Dra filen over til SD-brikken fra datamaskinen og
til skjermsparingsmappen. Lag en skjermsparermappe dersom det ikke
finnes noen fra før.
5. Oppdater appen med den nylig installerte videoen ved å utføre disse
trinnene:
• Trykk på tannhjulet i nedre høyre hjørne på dashbordet.
• Skriv inn administratorpassordet 1111.
• Trykk på Last opp igjen APP.
• Trykk på Ja for å tillate APP-en å starte på nytt.

6. Hvis mer enn én video er lastet inn på SD-brikken, velger appen videoen
som skal spilles av uvilkårlig. Slett videoer på SD-brikken som du ikke vil
spille av.
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INSTALLERING AV EGENDEFINERTE PROFILBILDER
Du må installere den nyeste Skywell-appen før du installerer egendefinerte
profilbilder.
Som en del av funksjonen med sporing av hydrering oppfordres du til å opprette
en profil. Denne prosessen gir en mulighet til å knytte et bilde til profilen. Hvis ikke
et egendefinert bilde er lastet opp, er alternativet enten å velge mellom et
standardvalg av avatarer eller ikke å velge noe bilde.

Her er fremgangsmåten for å installere et egendefinert bilde til profillisten:
1. Det egendefinerte bildet må være 256 x 256 eller mindre.
2. Akseptable filformater er .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Koble til Skywell via Wi-Fi og opprett en mappe med navnet "avatar" på
SD-brikkeroten.
4. Dra filen over på SD-brikken fra datamaskinen din til avatar-mappen.
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5. Oppdater appen med det/de nylig installerte bildet/bildene ved å utføre
disse trinnene:
• Trykk på tannhjulet i nedre høyre hjørne på dashbordet.
• Skriv inn administratorpassordet 1111.
• Trykk på Last opp igjen APP.
• Trykk på Ja for å tillate APP-en å starte på nytt.
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INSTALLERING AV EGENDEFINERTE ECO TRIVIA-SPØRSMÅL
Du må installere den nyeste Skywell-appen før du installerer trivia-spørsmål med
flere valgmuligheter. Vi oppfordrer til bruk av miljørelaterte spørsmål.
Trivia-spørsmålene åpnes ved å trykke på den høyre pilen på dashbordet.

En standardliste med spørsmål vil vises i rekkefølge hvis ingen brukerinnstilling er
lastet opp til appen. Brukerlisten kan skreddersys for spesifikke hendelser, aldre,
klassetrinn, osv.
Her er trinnene for å installere et egendefinert sett med trivia-spørsmål:
1. Ved bruk av Notisblokk tekstredigeringsverktøy, formuler spørsmålene som
følger:
q Hvor mange biler kan du få strøm til med den energien det tar å
produsere éngangsvannflasker i ett år?
a1 500 TUSEN
a2 1,5 MILLIONER
a3 200 TUSEN
a4
2
q Hvilken prosentandel av plasten som produseres hvert år ender opp i
havet?
a1 5%
a2 10%
a3 20%
a4 25%
2
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2. Spørsmålene starter på en ny linje med "q" som prefiks, etterfulgt av 4 linjer
med svar. Hver svarlinje har en "a" som prefiks etterfulgt av et sekvensielt
tall fra 1 til 4 etterfulgt av et mellomrom og deretter et svar. Svaret kan
være tomt. Det riktige svaret følger på en ny linje etter det siste svaret.
3. Spørsmålene må skilles med en tom linje.
4. Et ubegrenset antall spørsmål kan skrives inn.
5. Lagre filen som trivia_questions.txt
6. Dra filen over på SD-brikken fra datamaskinen.
7. Oppdater appen med den nylig installerte quizen ved å utføre disse
trinnene:
• Trykk på tannhjulet i nedre høyre hjørne på dashbordet.
• Skriv inn administratorpassordet 1111.
• Trykk på Last opp igjen APP.
• Trykk på Ja for å tillate APP-en å starte på nytt.
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RENGJØRING AV SKYWELL ETTER ET STRØMAVBRUDD
Skywell vil holde det genererte vannet friskt og rent så lenge det er strøm til
maskinen. Hvis Skywell er uten strøm i mer enn 4 sammenhengende timer:
1.
IKKE drikk vannet.
2.
Kontakt forhandleren din for å rengjøre maskinen.

PÅVISNING AV ENHVER UNORMAL OMSTENDIGHET

Skywell genererer friskt og rent vann. Hvis du av en eller annen grunn oppdager
unormale omstendigheter, uvanlig lukt eller hvis vannet smaker dårlig:
1.
2.

IKKE drikk vannet.
Kontakt forhandleren din for å få hjelp.

RENGJØRING AV LUFTFILTERET
1. Åpne luftfilterdøren ved å trykke på låsen.
2. Fjern luftfilteret.
3. Skyll luftfilteret på begge sider (skyll fra innsiden og ut først) til vannet som
kommer gjennom det er klart.
4. Rist av overflødig vann fra filteret.
5. Sett filteret tilbake på plass og lås døren. Pilen på filterhuset skal være
nærmest maskinens front og synlig etter installasjonen.
Merk:
Luftfilteret er helt avgjørende for Skywells vannkvalitet og produksjon.
Det må byttes ut dersom det er skadet.

1

2

3

DESINFISERING AV DISPENSERINGSPUNKTET
Dispenseringspunktet skal rengjøres daglig av brukeren. Skywell er designet
med et forsenket dispenseringspunkt for å minimere kontakten med de ytre
omgivelsene. Regelmessig bruk av varmtvannsdispenseren vil vanligvis
desinfisere dispenseringspunktet, men en ekstra pleie av dispenseringspunktet
vil bidra til at du alltid har renest mulig vann.
1.
2.

Bruk et giftfritt rengjøringsmiddel for å rengjøre dysen.
Dispenser kaldt vann og deretter varmt vann i minst 3 sekunder for hver.
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