SKYWELL 5TE
PODRĘCZNIK
ADMINISTRATORA
Atmosferyczny generator wody

DANE DOTYCZĄCE MODELU 5TE
DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE SKYWELL.COM
Podręcznik szybkiej instalacji dla użytkownika
Podręcznik administratora
Najnowsze aplikacje
Najnowsze oprogramowanie sprzętowe
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy stosować się do podstawowych
zasad bezpieczeństwa. Zmniejszy to ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym,
doznania obrażeń ciała bądź zniszczenia mienia.

Jeśli urządzenie Skywell 5TE pozostaje odłączone od źródła zasilania dłużej niż 4
godziny z rzędu:
NIE pij wody.
Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wyczyszczenia urządzenia Skywell 5TE.
Wersja: 1 października 2018 r.
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SZCZEGÓLNE WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA
Przed podłączeniem urządzenia Skywell 5TE do ściennego
gniazdka elektrycznego należy je pozostawić w pozycji pionowej na co najmniej
4 godziny. Jeśli urządzenie zostanie podłączone do źródła zasilania zaraz po
ułożeniu na boku, sprężarka może ulec uszkodzeniu. Firma Skywell nie zaleca
układania urządzenia na boku w żadnym wypadku.
UWAGA: Po rozpoczęciu produkcji wody jej schładzanie do najniższej
temperatury może potrwać nawet 90 minut.
Kabel zasilający należy wtykać WYŁĄCZNIE do uziemionego
gniazdka 208-230V/50Hz. W razie potrzeby skonsultuj się z elektrykiem.
Woda pobierana z urządzenia Skywell osiąga temperaturę aż
do 97,7 °C (208 °F). Należy zachować szczególną ostrożność podczas
pobierania gorącej wody. Dzieci nie powinny pobierać gorącej wody bez
nadzoru osób dorosłych.
Nie wolno manipulować przy pompie i generatorze ozonatora.
Ozon uwalnia się w urządzeniu Skywell w bardzo małych ilościach w celu
eliminacji bakterii. Próby regulacji pompy lub generatora mogą spowodować
uwolnienie większej dawki ozonu niż zalecana.
Podczas obsługi urządzenia Skywell 5TE należy zawsze stosować się do
podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym m.in.:
1. Urządzenie Skywell przeznaczone jest wyłącznie do wydawania wody. NIE
używać innych płynów. Używać JEDYNIE zgodnie z przeznaczeniem.
Ograniczona gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie wykorzystywano do
wydawania innych płynów.
2. Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Urządzenie Skywell należy
przechowywać w suchym miejscu, niewystawionym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych i opadów. NIE używać na zewnątrz.
3. Montować i użytkować należy jedynie na twardej, płaskiej i równej
powierzchni.
4. Urządzenia NIE wolno umieszczać w zamkniętych pomieszczeniach lub
szafie.
5. NIE wolno korzystać z urządzenia w obecności materiałów łatwopalnych lub
wybuchowych.
6. Urządzenie Skywell należy umieścić w odległości nie mniejszej niż 45 cm/18”
od powierzchni ściany. Umożliwi to przepływ powietrza między urządzeniem
a ścianą. Należy zachować odstęp minimum 45cm/18” między każdą
boczną powierzchnią urządzenia a elementami otoczenia.
7. Używać wyłącznie prawidłowo uziemionych gniazdek.
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8.

Podczas odłączania urządzenia od źródła zasilania należy chwycić za
wtyczkę i wyciągnąć ją w pozycji poziomej z gniazdka. Nigdy nie ciągnąć
za kabel.
9. NIE korzystać z urządzenia Skywell, jeśli kabel został przetarty lub uszkodzony
w inny sposób.
10. NIE wolno zanurzać wtyczki lub jakiejkolwiek innej części urządzenia w
wodzie lub innych płynach, gdyż może to spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
11. Dzieci nie powinny pobierać gorącej wody bez nadzoru osób dorosłych.
12. Stosować można wyłącznie części i wyposażenie dodatkowe autoryzowane
przez firmę Skywell.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
1. Urządzenie Skywell należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka.
2. Nie usuwać styku uziemiającego z wtyczki kabla zasilającego. Używać
wyłącznie kabli zasilających marki Skywell.
3. Niestosowanie się do tych wskazówek może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym skutkujące uszkodzeniem ciała lub śmiercią.
Minimalne wymagane zasilanie elektryczne wynosi 7,5 amperów. Zaleca się
zamontowanie bezpiecznika zwłocznego lub wyłącznika automatycznego. Nie
przeciążać obwodu elektrycznego. W razie potrzeby zainstalować dodatkowy
obwód obsługujący wyłącznie urządzenie Skywell. Urządzenie należy podłączyć
do pasującego gniazdka z uziemieniem; uziemienie powinno odpowiadać
lokalnym przepisom i rozporządzeniom. W razie awarii lub niesprawności
urządzenia uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem elektrycznym, tworząc
linię najmniejszego oporu dla płynącego prądu. Jeśli pasujące gniazdko nie jest
dostępne, na użytkowniku spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowo
uziemionego gniazdka zainstalowanego przez wykwalifikowanego elektryka. Nie
wolno wykorzystywać rur gazowych do uziemiania elementów elektrycznych.
Nie instalować bezpiecznika w przewodzie neutralnym lub obwodzie uziemienia.

UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA SKYWELL
1.
2.

3.

Właściwe umiejscowienie urządzenia ma zasadnicze znaczenie dla
skuteczności procesu produkcji wody.
Idealne umiejscowienie bierze pod uwagę:
• odstępy 45cm (18”) między powierzchniami bocznymi (w tym
powierzchnią tylną) i elementami otoczenia;
• wielkość pomieszczenia; im jest ono większe, tym lepiej;
• pomieszczenie, w którym drzwi są zazwyczaj otwarte;
• odpowiednie miejsca – takie jak korytarze, salony i przedpokoje;
Zabezpieczyć blokady kół.
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SPOSÓB DZIAŁANIA URZĄDZENIA SKYWELL 5TE
Atmosferyczny generator wody Skywell 5TE (z ang. AWG) skrapla wodę zawartą
w powietrzu i dostarcza ją w postaci gorącej lub zimnej wody pitnej. Wentylator
urządzenia zasysa powietrze przez elektrostatyczny filtr powietrza i przeprowadza
ponad wymiennikiem ciepła, schłodzonym poniżej punktu rosy. Na tej
ochłodzonej powierzchni zaczyna skraplać się woda, która następnie
przefiltrowana zostaje poprzez dwuwarstwową, drucianą siateczkę do zbiornika
ze stali nierdzewnej, umieszczonego na szynach i otwieranego w prosty sposób.
Woda generowana w zbiorniku wystawiona zostaje na działanie promieni UV,
co eliminuje bakterie. Skuteczność promieni UV monitorowana jest za pomocą
specjalnego czujnika UV.
Poziom wody w zbiorniku kontrolują czujniki głębokości. Generowana woda
wypompowywana jest ze zbiornika poprzez 4 filtry. Pierwszy filtr to filtr
mineralizacji, zwiększający poziom pH. Drugi filtr to wkład zawierający węgiel
aktywny w postaci granulatu (GAC). Poprawia on smak wody i usuwa
organiczne substancje chemiczne oraz nieprzyjemne zapachy. Trzeci filtr to blok
węgla (CB), który usuwa związki organiczne (S/VOC) oraz metale ciężkie (Pb, Fe
itp.). Czwarty wkład to filtr z membraną ultrafiltracyjną (UF), usuwający wszelkie
pozostałości drobnego osadu, zawieszonych cząstek, wirusów i bakterii.
Generowana
woda
pompowana
jest
następnie
przez
zawór
elektromagnetyczny prosto do górnego zbiornika na zimną wodę. Zbiornik ten
również posiada czujniki głębokości kontrolujące objętość płynu. Znajdujący się
w przewodzie wody napływającej zawór pływakowy służy jako dodatkowa
ochrona przed zalaniem lub przeciekami.
Górny zbiornik na zimną wodę posiada wbudowany dodatkowy czujnik
promieni UV oraz specjalny czujnik kontrolujący jakość wody. Wężownice
chłodzące utrzymują niską temperaturę wody, a pompa umożliwia wydanie
użytkownikowi zimnej wody. Piąty filtr (blok węglowy) wbudowany jest w system
poboru zimnej wody i pełni funkcję kolejnego układu monitorującego jakość
wody.
Woda kierowana jest grawitacyjnie z górnego zbiornika na zimną wodę do
dodatkowego zbiornika przeznaczonego na gorącą wodę. System wydawania
ciepłej wody posiada wbudowany szósty filtr (siateczkowaty), który pełni funkcję
kolejnego układu monitorującego jakość wody. Pompa i generator ozonatora
(produkujące ozon co 3 godziny przez 15 sekund) również przyczyniają się do
oczyszczenia wody w urządzeniu Skywell 5TE.
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USTAWIANIE PREFERENCJI JĘZYKOWYCH
Należy wykonać następujące czynności:
1. Włącz urządzenie.
2. Poczekaj, aż aplikacja całkowicie się załaduje. Po zakończeniu ładowania na
ekranie pojawi się wygaszacz ekranu (jeśli górny zbiornik jest pusty, będzie to
„kropla wody”).

3. Dotknij ekranu wygaszacza.
4. Pojawi się pulpit. Dotknij koło zębate znajdujące się w prawym dolnym rogu
ekranu.

5. Wprowadź hasło administratora 1111.

6. Dotknij pole „Język aplikacji”.
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7. Wybierz język

8. Dotknij pola „Zastosuj”.
9. Dotknij „Tak”, aby zrestartować aplikację.
Uwaga: Jeśli aplikacja nie uruchomi się w wybranym języku, konieczne będzie
zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji Skywell, obejmującej wszystkie języki.
Patrz: instrukcja zawarta w części „Instalacja aplikacji Skywell” w niniejszym
Podręczniku administratora.

7

WYBÓR SYSTEMU JEDNOSTEK MIAR SI LUB BRYTYJSKIEGO
Należy wykonać następujące czynności:
1. Włącz urządzenie. Poczekaj, aż aplikacja całkowicie się załaduje i pojawi się
wygaszacz ekranu.
2. Dotknij ekranu wygaszacza.

3. Dotknij koła zębatego znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.

4. Wprowadź hasło 1111.

5. Wybierz system jednostek miar SI lub brytyjski.

6. Dotknij X, aby opuścić ekran.
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WYDAWANIE WODY
Wydawanie zimnej wody
Po rozpoczęciu produkcji wody jej schładzanie do najniższej temperatury 2,7°C
(36°F) może potrwać nawet 90 minut. W tym czasie sprężarka będzie wykonywać
ciągłą pracę. Produkcja zimnej wody zdatnej do picia odbywać się będzie
równolegle z całym procesem generowania wody, na który wpływ mają warunki
otoczenia.
1. Umieść naczynie na środku tacki ociekowej.
2. Naciśnij okrągły niebieski przycisk znajdujący się po prawej stronie ekranu
dotykowego, aby rozpocząć wydawanie zimnej wody.
3. Przytrzymaj okrągły niebieski przycisk przez czas potrzebny do napełnienia
naczynia żądaną ilością wody.

Zabezpieczenie przed
dziećmi
Przycisk wydawania
gorącej wody

Przycisk wydawania
zimnej wody

Wydawanie gorącej wody
Po rozpoczęciu produkcji urządzenie Skywell jest w stanie podgrzać wodę do
temperatury 97,7°C/208°F w ciągu 15-20 minut. Produkcja ciepłej wody zdatnej
do picia odbywać się będzie równolegle z całym procesem generowania wody,
na który wpływ mają warunki otoczenia.
1. Umieść naczynie na środku tacki ociekowej.
2. Naciśnij i zwolnij górny czerwony przycisk odblokowania (zabezpieczenie przed
dziećmi) znajdujący się po lewej stronie ekranu dotykowego. Wodę będzie
można pobrać w ciągu następnych 10 sekund, po upływie których czerwony
przycisk odblokowania będzie musiał zostać wciśnięty ponownie.
3. Naciśnij dolny okrągły czerwony przycisk (poniżej czerwonego przycisku
odblokowania), aby rozpocząć wydawanie gorącej wody. Używaj go z
zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. Przytrzymaj okrągły czerwony przycisk przez cały czas potrzebny do napełnienia
naczynia żądaną ilością wody.
5. Dzieci nie powinny pobierać gorącej wody bez nadzoru osób dorosłych.
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PULPIT APLIKACJI SKYWELL
DATA I
GODZINA

SPERSONALIZOWANE
LOGO

OBJĘTOŚĆ ZIMNEJ
WODY W ZBIORNIKU

PROFIL HYDRATACJI/
SPERSONALIZOWANE
ZDJĘCIA
DANE
KONTAKTOWE
SPERSONALIZOWANY
QUIZ
WYSOKA / NISKA
TEMP. W JEDN.
MIAR SI LUB
BRYTYJSKICH

CAŁKOWITA ILOŚĆ
WODY WYDANEJ OD
MOMENTU OSTATNIEJ
WYMIANY FILTRA

TRYB PRACY
CICHEJ/
USTAWIENIA
UŻYTKOWNIKA
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TWORZENIE OSOBISTEGO PROFILU HYDRATACJI
Dotknij środkowe kółko znajdujące się na ekranie pulpitu. Na stronie „Profil hydratacji”
dotknij przycisk +, aby utworzyć profil i monitorować poziom hydratacji. Wpisz swoje
imię oraz pierwszą literę nazwiska.

Opcjonalne funkcje profilu:
Awatar: Możesz wybrać awatara lub wgrać spersonalizowane zdjęcie profilowe (nie jest
to konieczne). Wybierz awatara, dotykając ikonki ołówka w górnej części ekranu.
Przejrzyj listę dostępnych awatarów, dotykając rozwijane menu „Typy awatarów”.
Wyznaczanie codziennych celów hydratacji:
Możesz codziennie wybrać swój cel w zakresie hydratacji, przesuwając dolny pasek.
Skywell sprawdzi poziom konsumpcji i porówna go z wyznaczonym celem. Każdego dnia
cele zresetują się automatycznie.
Kod PIN: Aby zabezpieczyć profil hydratacji za pomocą kodu PIN, dotknij przycisk WŁ.
znajdujący się w zakładce AKTYWUJ PIN.

DODAWANIE DANYCH POBORU WODY DO PROFILU
HYDRATACJI

Po wydaniu wody na ekranie pojawi się informacja dotycząca ilości pobranej wody.
Dotknij przycisk „Dodaj do profilu” w dolnej części ekranu. Wybierz swój profil na stronie
„Profile hydratacji”. Dane poboru wody zostaną automatycznie dodane do profilu
hydratacji.
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USTAWIENIA OKRESÓW GENEROWANIA WODY,
TEMPERATURY I TRYBU PRACY CICHEJ
Dzienny plan generowania wody – dotknij ikonkę ustawień w prawym dolnym rogu
pulpitu. Wprowadź kod PIN administratora (1111). Dotknij wszystkie 4 przyciski i
posłuż się suwakiem, aby ustalić plan generowania. Możesz ustawić aż 4 różne
okresy czasu. Zmiana stanu wszystkich czterech okresów na „WŁ.” spowoduje
zwiększenie produkcji wody do maksimum.

Planowanie/ustawienia temperatury gorącej i zimnej wody – dotknij ikonkę
ołówka znajdującą się obok pola „Wysoka temp.” lub „Niska temp.” i posłuż się
paskiem przewijania, aby zmienić temperaturę wody. Dotknij „Zapisz i wyślij
dane temperatury”, aby zapisać zmiany.

Tryb pracy cichej – dotknij ikonkę wentylatora w prawym dolnym rogu ekranu
głównego. Wybierz tryb pracy cichej na 1, 2 lub 3 godziny. Wentylator
zrestartuje się automatycznie na koniec wybranego okresu. Produkcja wody
zostanie w trybie pracy cichej wstrzymana.

Ta funkcja może okazać się niezwykle przydatna, jeśli urządzenie Skywell
umieszczone zostało w sali posiedzeń lub w pokoju narad. Na czas spotkań
urządzenie można wprowadzić w tryb pracy cichej.
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USTAWIENIA DATY I GODZINY
Przed rozpoczęciem procedury należy zainstalować najnowszą wersję aplikacji
Skywell.
Czas i datę ustawia się jednokrotnie podczas wstępnych czynności
instalacyjnych, a czasami również po zmianie strefy czasowej. Wykonaj
następujące czynności:
1. Dotknij koła zębatego w prawym dolnym rogu ekranu. Pojawi się ekran
hasła. Wprowadź 1111.

2. Dotknij paska daty i czasu na środku górnej części ekranu. Otworzy się ekran
zmiany czasu daty i godziny.
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3. Rozpocznij wprowadzanie informacji dotyczących lokalizacji urządzenia od
lewej strony.

4. Po wyborze kontynentu i regionu przejdź do dolnej połowy ekranu, a
następnie wybierz datę i godzinę. Naciśnij „Zastosuj” w prawym dolnym rogu
ekranu. Aplikacja poprosi o pozwolenie na restart. Wybierz „Tak”.
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ŁĄCZNOŚĆ Z URZĄDZENIEM SKYWELL POPRZEZ WIFI
Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem Skywell wymaga podjęcia trzech
kroków.
1.
2.
3.

Podłącz tablet Skywell do Internetu. Jeśli urządzenie nie zostało
przeniesione do lokalizacji wymagającej innych połączeń internetowych,
działanie to wykonuje się zwykle tylko raz.
Włącz protokół FTP (File Transfer Protocol) w urządzeniu Skywell.
Otwórz klienta FTP na swoim laptopie.

Podłącz urządzenie Skywell do Internetu i włącz protokół FTP
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Dotknij ikonki koła zębatego w prawym dolnym rogu pulpitu (rys. 1).
Wprowadź kod PIN administratora 1111 i dotknij OK (rys. 2).
Kliknij ikonkę WiFi (rys. 3).
Wybierz sieć i wprowadź hasło. Możesz opuścić klawiaturę ekranową,
dotykając części ekranu znajdującej się ponad klawiaturą.
Naciśnij „Połącz teraz” (rys. 4).

1

2

3

4

Adres IP ftp://10.01.29:2121 podany w powyższym przykładzie różni się w
oczywisty sposób od Twojego adresu IP.
Dotknij „X”, aby opuścić ekran.
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Otwórz klienta FTP na swoim laptopie
1. Otwórz klienta FTP na swoim laptopie. Skywell zaleca CyberDuck dla Mac OS
lub FileZilla dla PC, ale użyteczny będzie każdy klient FTP.
2. Nazwa użytkownika: administrator Hasło: hasło (małymi literami)
3. Połącz się z aplikacją Skywell, wykorzystując wartości od #6 i wyżej.
4. Nowe pliki można będzie przenieść z komputera na kartę SD tabletu po
wykasowaniu starych plików o odpowiednich nazwach (z wyjątkiem
aplikacji).
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INSTALACJA APLIKACJI SKYWELL
Najnowszą wersję aplikacji Skywell znaleźć można na stronie Skywell.com (hasło
2856). Instalację można wykonać poprzez WiFi. Zaleca się użytkowanie
najnowszych wersji aplikacji. Aby sprawdzić wersję aktualnie zainstalowaną w
urządzeniu, wybierz „Ustawienia usługi” (dotknij prawego górnego rogu pulpitu i
wprowadź hasło 2856), a następnie dotknij „Dane urządzenia”.
Aby zainstalować najnowszą
następujące czynności:

wersję

aplikacji

Skywell,

należy

wykonać

1. Nie usuwaj poprzedniej wersji aplikacji. Dane profilu użytkownika zostaną
zachowane, jeśli po prostu wgrasz nową wersję na kartę SD.
2. Dotknij koło zębate w prawym dolnym rogu pulpitu, a następnie
wprowadź hasło administratora 1111.
3. Dotknij „Zaktualizuj aplikację”.

4. Dotknij nowy plik skywell.apk wgrany na kartę SD 1, a następnie dotknij
„Zaktualizuj teraz”.
5. Dotknij OK, aby zamienić aplikację. Dotknij „Zainstaluj”.
6. Dotknij ikonkę w prawym górnym rogu, a następnie dotknij logo Skywell.
7. Mikrokontroler MCU połączy się z tabletem, a proces instalacji dobiegnie
końca. Zajmie to ok. 15 sekund.
8. Dotknij „Dane urządzenia” w zakładce „Ustawienia usługi”, aby
potwierdzić zakończenie instalacji nowej wersji aplikacji.
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INSTALACJA NAJNOWSZEJ WERSJI
OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO
Aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego, należy
wykonać następujące czynności:
1.

Ważne: przed instalacją najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego
należy najpierw zainstalować najnowszą wersję aplikacji Skywell.

2. Najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego znaleźć można na stronie
skywell.com.
Uwaga: wystarczy pobrać tylko plik watermachine_3.XXX.srec.
3. Skopiuj najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego na kartę SD 1
tabletu, wykorzystując połączenie WiFi.
Uwaga: plik należy zapisać w folderze głównym karty SD 1.
4. Dotknij koło zębate na pulpicie i wprowadź 1111.

5. Kliknij „Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe”.

6.

Wybierz nowe oprogramowanie z karty SD.

7.

Aplikacja rozpocznie proces instalacji. Po zakończeniu wyłącz i włącz
ponownie zasilanie urządzenia.
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ŁADOWANIE LOGO I OBRAZÓW
Przed instalacją nowych logo lub obrazów należy najpierw zainstalować
najnowszą wersję aplikacji Skywell. Jeśli żadne logo lub obrazy nie zostaną
zainstalowane, pojawią się własne logo i obrazy urządzenia Skywell.
Wstępnie załadowany wygaszacz ekranu i pulpit można zmodyfikować w taki
sposób, aby uwzględnić logo sprzedawcy/klienta lub inne obrazy. Pliki
wygaszacza ekranu i pulpitu powinny zostać odpowiednio nazwane (przed
wgrywaniem), zgodnie z poniższym wzorem:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Można utworzyć po jednym obrazie dla wygaszacza ekranu i dla pulpitu.
Na karcie SD tabletu można zapisać wiele różnorodnych obrazów dla 2
ekranów wydawania (woda zimna i gorąca), które następnie można
przełączać po kolei za pomocą przycisków wydawania gorącej i zimnej wody.
Obrazy należy zapisać w folderze „dispense” na karcie SD. Wewnątrz tego
folderu powinny znajdować się dwa inne, nazwane odpowiednio „hot” i „cold”.
Umieść obrazy w jednym lub obu tych folderach. Nie trzeba używać
specjalnych formatów dla nazw obrazów ekranów wydawania, ale same pliki
powinny zostać zapisane w formacie .png.
Użyj programu Photoshop, aby odpowiednio przekształcić obrazy przeznaczone
do wykorzystania na ekranach tabletu. Poniżej kilka wskazówek:
Wygaszacz ekranu: 800 x 600 pikseli lub mniej; zależnie od tego, czy obraz
odpowiada
schematowi
„fali”
wygaszacza.
Nazwa
pliku:
cobranding_logo_screensaver.png
Pulpit: 500 x 300 pikseli lub mniej; obraz umieszczony na przezroczystym tle.
Nazwa pliku: cobranding_logo_dashboard.png
Ekran wydawania zimnej wody: 900 x 600 pikseli (dokładnie ta wartość); użyj
nieprzezroczystego tła.
Ekran wydawania gorącej wody: 900 x 600 pikseli (dokładnie ta wartość); użyj
nieprzezroczystego tła.
Uwaga: Im wyższa rozdzielczość pobranego obrazu pierwotnego, tym lepsze
wyniki.

19

Przenieś nowe pliki z komputera na kartę SD po usunięciu starych plików o
odpowiednich nazwach.
Następnie zaktualizuj aplikację używając zainstalowanych nowych logo
wykonując następujące czynności:
1. Dotknij koła zębatego w prawym dolnym rogu pulpitu.
2. Wprowadź hasło administratora 1111.
3. Na stronie „Plan generowania” dotknij „Załaduj logo ponownie”.
4. Dotknij „Tak”, aby umożliwić restart aplikacji.
5. Dotknij „Zaktualizuj aplikację”.
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INSTALACJA SPERSONALIZOWANEGO WYGASZACZA
EKRANU W FORMACIE WIDEO
Przed zainstalowaniem wygaszacza ekranu w formacie wideo należy najpierw
zainstalować najnowszą wersję aplikacji Skywell. Klip wideo można dostosować
odpowiednio do planowanych wydarzeń, wieku, pozycji społecznej itp. Taki
wygaszacz ekranu pojawi się po 15 sekundach bezczynności i zniknie po
dotknięciu ekranu.
Aplikacja korzystać będzie z domyślnego wideo fali, jeśli nowe klipy nie zostaną
zainstalowane.
Aby zainstalować spersonalizowany wygaszacz ekranu, należy wykonać
poniższe czynności:
1. Klip wideo powinien mieć rozdzielczość 1920 x 1080 (lub mniejszą) i nie być
dłuższy niż 30 sekund.
2. Najlepiej sprawdzają się następujące formaty: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Zapisz plik pod dowolną nazwą, jednak zachowaj dane rozszerzenie.
4. Połącz się z aplikacją poprzez WiFi. Przenieś plik z komputera na kartę SD
do folderu wygaszacza ekranu. Jeśli brak takiego folderu, utwórz nowy.
5. Po zainstalowaniu nowych klipów wideo, zaktualizuj aplikację wykonując
następujące czynności:
• Dotknij koło zębate w prawym dolnym rogu pulpitu.
• Wprowadź hasło administratora 1111.
• Dotknij „Załaduj aplikację ponownie”.
• Dotknij „Tak”, aby umożliwić restart aplikacji.

6. Jeśli na kartę SD załadowanych zostało kilka klipów wideo, aplikacja
losowo wybierze jeden z nich. Wykasuj wszystkie klipy, których nie chcesz
odtwarzać.
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INSTALACJA SPERSONALIZOWANEGO ZDJĘCIA
PROFILOWEGO
Przed załadowaniem spersonalizowanego zdjęcia profilowego należy najpierw
zainstalować najnowszą wersję aplikacji Skywell.
Możesz utworzyć profil będący częścią funkcji monitorowania poziomu
hydratacji. To pozwala Ci wybrać ulubione zdjęcie i dołączyć je do profilu. Jeśli
nie załadujesz żadnego spersonalizowanego zdjęcia, możesz zdecydować się
na wybór awatara z domyślnej listy lub pozostawić puste pole.

Aby dodać spersonalizowane zdjęcie do profilu, należy wykonać poniższe
czynności:
1. Wielkość zdjęcia nie powinna przekraczać 256 x 256 pikseli.
2. Odpowiednie formaty plików to .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Połącz się z aplikacją Skywell poprzez WiFi i utwórz folder „awatar” w
folderze głównym karty SD.
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4. Przenieś plik z komputera na kartę SD do folderu awatara.
5. Po zainstalowaniu nowych zdjęć, zaktualizuj aplikację
następujące czynności:
• Dotknij koło zębate w prawym dolnym rogu pulpitu.
• Wprowadź hasło administratora 1111.
• Dotknij „Załaduj aplikację ponownie”.
• Dotknij „Tak”, aby umożliwić restart aplikacji.

wykonując
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INSTALACJA QUIZU Z WIEDZY O EKOLOGII
Przed instalacją pytań wielokrotnego wyboru należy najpierw zainstalować
najnowszą wersję aplikacji Skywell. Zalecamy wykorzystanie pytań związanych z
ekologią.
Dostęp do pytań można uzyskać dotykając na pulpicie strzałki w prawo.

Jeśli żaden spersonalizowany zestaw pytań nie zostanie załadowany do
aplikacji, pojawi się domyślna lista z pytaniami. Listę użytkownika można
dostosować odpowiednio do planowanych wydarzeń, wieku, pozycji
społecznej itp.
Aby zainstalować spersonalizowany zestaw pytań, należy wykonać następujące
czynności:
1. Za pomocą programu Notepad utwórz listę pytań według wzoru:
q Ile samochodów można zasilić energią potrzebną do wyprodukowania
wody butelkowej, pokrywającą roczne zapotrzebowanie jednej osoby?
a1 500 TYSIĘCY
a2 1,5 MILIONA
a3 200 TYSIĘCY
a4
2
q Ile procentów plastiku produkowanego każdego roku kończy w
wodach oceanu?
a1 5%
a2 10%
a3 20%
a4 25%
2
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2. Pytania powinny zaczynać się od nowego wiersza poprzedzone
przedrostkiem „q”. Kolejne 4 wiersze zawierać powinny odpowiedzi. Każdy
wiersz z odpowiedzią poprzedzony jest przedrostkiem „a”, po którym
następuje numer od 1 do 4, spacja, a następnie odpowiedź. Odpowiedź
może być pusta. Właściwa odpowiedź znajduje się w nowym wierszu pod
ostatnią odpowiedzią.
3. Pytania muszą być oddzielone pustym wierszem.
4. Można wprowadzić nieograniczoną liczbę pytań.
5. Zapisz plik pod nazwą trivia_questions.txt.
6. Przenieś plik z komputera na kartę SD.
7. Po zapisaniu nowych pytań, zaktualizuj aplikację wykonując następujące
czynności:
• Dotknij koło zębate w prawym dolnym rogu pulpitu.
• Wprowadź hasło administratora 1111.
• Dotknij „Załaduj aplikację ponownie”.
• Dotknij „Tak”, aby umożliwić restart aplikacji.
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CZYSZCZENIE URZĄDZENIA SKYWELL PO ODŁĄCZENIU
OD ŹRÓDŁA ZASILANIA
Woda generowana w urządzeniu Skywell pozostanie świeża i czysta tak długo,
jak będzie ono podłączone do źródła zasilania. Jeśli urządzenie pozostanie
odłączone od źródła zasilania dłużej niż 4 godziny z rzędu:
1.
NIE pij wody.
2.
Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wyczyszczenia urządzenia.

POSTĘPOWANIE W NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH

Skywell generuję wodę czystą i świeżą. Jeśli jednak wykryjesz jakąś anomalię lub
stwierdzisz, że woda ma nietypowy zapach lub smak:
1.
NIE pij wody.
2.
Poproś sprzedawcę o pomoc.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

1. Otwórz drzwiczki filtra powietrza, wciskając zatrzask.
2. Wyjmij filtr powietrza.
3. Wypłucz filtr z obu stron (w kierunku od wewnątrz na zewnątrz), aż woda
przepływająca przez filtr będzie całkowicie czysta.
4. Usuń nadmiar wody z filtra potrząsając nim.
5. Umieść filtr w przegrodzie i zatrzaśnij drzwiczki. Strzałka na obudowie filtra
powinna znajdować się jak najbliżej przedniej ściany urządzenia i być
widoczna po zamocowaniu filtra.
Uwaga: Filtr powietrza jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za jakość
produkowanej wody. W razie uszkodzenia filtr należy wymienić.

1

2

3

DEZYNFEKCJA MIEJSCA WYDAWANIA WODY

Miejsce wydawania wody należy czyścić codziennie. Urządzenie Skywell
posiada wbudowane we wnękę miejsce wydawania wody, co minimalizuje
kontakt z otaczającym środowiskiem. Częsty pobór gorącej wody dezynfekuje
ogólnie miejsce wydawania wody, ale w celu uzyskania jak najlepszych
wyników zaleca się ciągłą dbałość o jego stan.
1.
Używaj nietoksycznych środków czystości do czyszczenia dyszy
wylotowej.
2.
Użyj wydawania wody zimnej przez minimum 3 sekundy, a następnie
wody gorącej przez kolejne 3 sekundy.
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