MANUAL DO
ADMINISTRADOR
SKYWELL 5TE
Gerador de água atmosférica

INFORMAÇÃO SOBRE O 5TE DISPONÍVEL EM SKYWELL.COM
Guia de início rápido do usuário
Manual do administrador
Aplicativo mais recente
Firmware mais recente
Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser
seguidas para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos e ferimentos a
pessoas ou bens.

Se a Skywell 5TE estiver sem energia por mais de 4 horas consecutivas:
NÃO tome a água.
Entre em contato com seu revendedor para limpar o Skywell 5TE.

Versão: segunda-feira, 1 de outubro de 2018
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PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA
O Skywell 5TE deve ficar na posição vertical por pelo menos 4
horas antes de conectá-lo a uma tomada elétrica. Conectar o Skywell logo
após ele estar virado de lado pode danificar o compressor. A Skywell
recomenda nunca colocar a unidade de lado.
NOTA: Após o início da geração de água, pode levar 90 minutos para a água
atingir sua temperatura mais baixa.
Insira o cabo de alimentação do Skywell SOMENTE em uma
tomada aterrada de 208-230V / 50Hz. Consulte um eletricista, se necessário.
O Skywell dispensa água a 97,7°C (208°F). Tenha cuidado ao
dispensar água quente e não permita que crianças dispensem água quente
sem supervisão adequada e direta de adultos.
Não mexa na bomba ou no gerador do ozonizador. O ozônio é
liberado em quantidades muito pequenas no Skywell para eliminar ainda mais
as bactérias. A tentativa de ajustar a bomba ou o gerador pode liberar mais
ozônio do que o prescrito.
Ao operar o Skywell 5TE, sempre tenha em mente as precauções básicas de
segurança, incluindo, entre outras, as seguintes:
1. O Skywell se destina somente a dispensar água. NÃO use outros líquidos.
NÃO use para outros fins. A garantia limitada é anulada se for usado para
dispensar quaisquer outros líquidos.
2. Apenas para uso interno. Mantenha o Skywell em local seco (não exposto
à precipitação) longe da luz solar direta. NÃO use ao ar livre.
3. Instale e use somente em uma superfície rígida, plana e nivelada.
4. NÃO coloque o Skywell em um espaço ou armário fechado.
5. NÃO opere o Skywell na presença de vapores explosivos ou inflamáveis.
6. Posicione o Skywell a uma distância mínima de 45 cm / 18” de uma parede
para permitir o fluxo de ar livre entre a parede e o Skywell. Deve haver pelo
menos 45 cm de folga em todos os lados do Skywell.
7. Use somente tomadas corretamente aterradas.
8. Sempre segure o plugue e puxe-o em um movimento reto para retirar da
tomada. Nunca desligue puxando pelo cabo.
9. NÃO use o Skywell se o cabo ficar desgastado ou danificado.
10. Para se proteger contra choque elétrico, NÃO mergulhe o plugue do cabo
ou qualquer outra parte do Skywell em água ou outros líquidos.
11. Nunca permita que crianças dispensem água quente sem supervisão
adequada e direta de adultos.
12. Use somente peças e acessórios autorizados pela Skywell.
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PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
1. Conecte o Skywell apenas a uma tomada aterrada.
2. Não remova o pino de aterramento do cabo de alimentação do Skywell.
Use apenas o cabo de força do Skywell.
3. O não cumprimento destas instruções pode causar incêndio ou choque
elétrico, resultando em ferimentos ou mesmo morte.
É necessária uma fonte elétrica com no mínimo 7,5 A. Recomenda-se um fusível
ou disjuntor de temporização. Não sobrecarregue o circuito. Se necessário,
forneça um circuito separado para servir apenas o Skywell. O Skywell deve ser
conectado a uma tomada de aterramento correspondente; aterrado de
acordo com os códigos e regulamentações locais. Em caso de um mau
funcionamento ou avaria, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico ao
fornecer um caminho de menor resistência à corrente elétrica. Se uma tomada
de acoplamento não estiver disponível, é uma obrigação e responsabilidade
pessoal do usuário ter a tomada devidamente aterrada instalada por um
eletricista qualificado. Não aterre a um tubo de gás. Não tenha um fusível no
circuito do neutro ou terra.

COLOCAÇÃO DO SKYWELL
1.
2.

3.

A colocação do Skywell é vital para o sucesso da produção de água.
Uma melhor colocação inclui:
• Espaçamento de 45 cm (18”) em todos os lados (incluindo a
traseira)
• Quanto maior o local, melhor
• Sala onde as portas não fiquem predominantemente fechadas
• Tipicamente em salões, salas de exibições e corredores
Prenda os freios da roda.
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COMO FUNCIONA O SKYWELL 5TE
O gerador atmosférico de água Skywell 5TE (AWG) condensa a água do ar e a
fornece como quente ou fria para consumo. Um ventilador puxa o ar através de
um filtro de ar eletrostático e sobre um conversor de calor que foi resfriado abaixo
do ponto de orvalho do ar que entra. Nesta superfície resfriada, a água condensa
e é filtrada através de uma malha de arame de camada dupla em um tanque
de aço inoxidável que está sobre trilhos e que pode ser facilmente aberto.
A água gerada no tanque de coleta é exposta à luz ultravioleta (UV) para
matar as bactérias. A eficácia da luz UV é monitorada com um sensor UV
exclusivo.
O nível de água no tanque de coleta é controlado por sensores de
profundidade. A água gerada é bombeada do tanque através de 4 filtros. O
primeiro filtro é um filtro de mineralização que ajuda a aumentar os níveis de
pH. O segundo filtro é um cartucho de carvão ativado granular (GAC) que
melhora o sabor e remove produtos químicos orgânicos e quaisquer odores
desagradáveis. O terceiro filtro é um bloco de carbono (CB) que remove
compostos orgânicos (S/VOCs) e metais pesados (Pb, Fe, etc.). O quarto
cartucho é um filtro de membrana de ultrafiltração (UF) que remove quaisquer
sedimentos finos remanescentes, partículas suspensas, vírus e bactérias.
A água gerada é então bombeada através de uma válvula solenoide para o
tanque superior/frio. O tanque superior/frio também possui sensores de
profundidade para monitorar o volume. Como uma proteção secundária para
evitar transbordamentos e vazamentos, existe uma válvula de flutuação na
linha de entrada de água.
O tanque superior/frio incorpora uma luz UV adicional e um sensor exclusivo
que garante ainda mais a qualidade da água. Uma serpentina de resfriamento
deixa a água fria e uma bomba dispensa a água fria para o usuário. Um quinto
filtro (bloco de carbono) é configurado na linha de dispensação de água fria
como mais uma segurança para garantir a qualidade da água.
A água é alimentada por gravidade do tanque superior/frio para um tanque
adicional para água quente. A linha de distribuição de água quente é
configurada com um sexto filtro (malha) para garantir ainda mais a qualidade
da água. A bomba e o gerador do ozonizador (que produzem 15 segundos de
ozônio a cada 3 horas) fornecem um elemento de limpeza adicional ao Skywell
5TE.
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ESCOLHA UMA PREFERÊNCIA DE IDIOMA
Aqui estão os passos:
1. Ligue a unidade.
2. Permita que o aplicativo seja totalmente carregado. Você saberá quando
estiver totalmente carregado quando a proteção de tela aparecer (a tela
será uma “gota de água” se o tanque superior estiver vazio).

3. Toque na tela do protetor de tela.
4. O painel será exibido. Toque na engrenagem no canto inferior direito.

5. Digite a senha do administrador 1111.

6. Toque no idioma do aplicativo.
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7. Selecione o seu idioma

8. Toque em Aplicar.
9. Toque em Sim para reiniciar o aplicativo.
O aplicativo será reiniciado no idioma selecionado. Nota: Se o seu idioma
selecionado não aparecer após a reinicialização, você precisará instalar o
aplicativo mais recente do Skywell, que incluirá todos os idiomas. Veja as
instruções neste Manual do Administrador na seção Instalar o aplicativo do
Skywell.
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ESCOLHA MÉTRICA OU IMPERIAL
Aqui estão os passos:
1. Ligue a unidade. Permita que o aplicativo seja totalmente carregado e o
protetor de tela seja exibido.
2. Toque na tela do protetor de tela.

3. Toque na engrenagem no canto inferior direito.

4. Digite a senha 1111.

5. Escolha o sistema métrico ou imperial.

9.
6. Toque em X para sair da tela.
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DISPENSAR ÁGUA
Dispensar água fria
Após a geração de água, pode levar até 90 minutos para que a água atinja sua
temperatura máxima de frio de 2,7°C (36°F). Durante este tempo, o compressor
pode funcionar continuamente. A água fria disponível para ser dispensada será
alinhada com a geração global de água, que é influenciada pelas condições
ambientais.
1. Coloque seu copo no centro da bandeja de gotejamento.
2. Pressione o botão com círculo azul à direita da tela sensível ao toque para
dispensar água fria.
3. Pressione o botão com círculo azul pela duração do despejamento até que o
nível adequado de preenchimento seja obtido

Botão de bloqueio de
despejo de água
quente para crianças

Botão para dispensar
água fria

Dispensar água quente
Após a geração de água, o Skywell é capaz de aquecer a água até 97,7°C / 208°F
em 15 a 20 minutos. A água quente disponível para distribuição será alinhada com a
geração global de água, que é influenciada pelas condições ambientais.
1. Coloque seu copo no centro da bandeja de gotejamento.
2. Pressione e solte o botão de desbloqueio vermelho superior (bloqueio de
segurança para crianças) à esquerda da tela sensível ao toque. Você tem
aproximadamente 10 segundos para começar a dispensar água quente antes
que o botão de desbloqueio vermelho precise ser pressionado novamente.
3. Pressione o botão com círculo vermelho inferior (abaixo do botão de
desbloqueio vermelho) para dispensar água quente. Use com cuidado.
4. Pressione o botão com círculo vermelho durante o tempo de dispensa até que
o nível de preenchimento desejado seja obtido.
5. Nunca permita que as crianças dispensem água quente sem supervisão
adequada e direta de adultos.
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O PAINEL DE APLICATIVO DO SKYWELL
HORA E
DATA

LOGOTIPO
PERSONALIZADO

VOLUME DE
TANQUE FRIO

PERFIL DE
HIDRATAÇÃO /
IMAGENS
PERSONALIZADAS
INFORMAÇÃO
DE CONTATO
TEMP. QUENTE / FRIA
EM SISTEMA MÉTRICO
OU IMPERIAL

TOTAL DISPENSADO
DESDE A ÚLTIMA
MUDANÇA DO FILTRO

PERGUNTAS
PERSONALIZADAS

MODO SILENCIOSO E
CONFIGURAÇÕES
DO USUÁRIO
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CRIAR PERFIL DE HIDRATAÇÃO PESSOAL
Na página do painel, toque no círculo do meio. Na página Perfil de hidratação,
toque no botão + para criar seu perfil e acompanhar a hidratação. Digite seu
primeiro nome e a inicial do sobrenome.

Recursos de perfil opcionais:
Avatares: Você pode selecionar um avatar ou fazer o envio de uma foto personalizada
de perfil (nenhum destes é necessário). Selecione um avatar tocando no ícone de lápis
na parte superior da página. Navegue pelas opções de avatar tocando no menu
suspenso Tipos de Avatar.
Objetivos diários de hidratação:
Defina sua meta de hidratação diária deslizando a barra inferior. A Skywell
acompanhará seu consumo em relação ao seu objetivo diariamente. O objetivo será
redefinido automaticamente diariamente.
Código PIN: Para ter seu perfil de hidratação protegido com um número PIN, toque no
botão ON (ligado) sob ENABLE PIN (Ativar PIN).

ADICIONANDO DADOS SOBRE ÁGUA DISPENSADA AO
PERFIL DE HIDRATAÇÃO

Depois de dispensar a água, aparecerá uma página exibindo os dados de água dispensada.

Toque no botão Adicionar ao perfil na parte inferior da página. Selecione seu perfil na
página Perfis de hidratação. Os dados de água dispensados são automaticamente
adicionados ao seu perfil de hidratação.
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DEFINIR PERÍODOS DE GERAÇÃO DE ÁGUA,
TEMPERATURAS E MODO SILENCIOSO
Programação diária de geração de água - Toque no ícone Configurações no
canto inferior direito do painel. Digite o PIN do Administrador (1111). Toque nos 4
botões e use a barra deslizante para definir um cronograma de geração. Você
pode configurar até 4 períodos de tempo diferentes. Definir todos os quatro
períodos de tempo como “ON” (ligado) produzirá a maior quantidade de água.

Configurações de Temperatura da água Quente / Fria / Programação - Toque
no ícone de lápis ao lado de Temperatura Quente ou Temperatura Fria e use a
barra de rolagem para alterar a temperatura da água. Toque em "Salvar e
enviar temperatura" para salvar as alterações.

Modo Silencioso - Toque no ícone do ventilador no canto inferior direito da
página inicial. Selecione o Modo Silencioso por 1, 2 ou 3 horas. O ventilador será
reiniciado automaticamente no final do período de tempo selecionado. A
geração de água não ocorrerá no Modo Silencioso.

Esse recurso é especialmente útil quando o Skywell é colocado em uma sala de
reuniões. O Modo Silencioso pode ser implementado normalmente durante a reunião.
12

AJUSTE A HORA E DATA
Sempre instale o aplicativo Skywell mais recente antes de iniciar este
procedimento.
Você precisará definir a hora e a data (somente uma vez) durante o processo
de pré-instalação e, possivelmente, se o Skywell for movido para um fuso
horário diferente. Aqui estão os passos.
1. Toque no botão de engrenagem no canto inferior direito. A tela de senha
será exibida. Digite 1111.

2. Toque na barra de data e hora na parte superior, no meio. Isso abrirá a tela
de alteração de data e hora.
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3. A partir da esquerda, comece a preencher as informações pertinentes à
localização da unidade.

4. Depois de selecionar o continente e a região, vá para a metade inferior da
tela, selecione data e hora. Pressione "Aplicar" no canto inferior direito. O
aplicativo pedirá permissão para reiniciar. Selecione Sim.
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CONECTAR VIA WI-FI AO SKYWELL
Três etapas precisam ser realizadas para fazer uma interface sem fio com o Skywell.
1.
2.
3.

Conecte o tablet Skywell à internet. Isso normalmente só precisa ser
concluído uma vez, a menos que a unidade seja movida para um local
que exija uma nova interface com uma conexão à Internet diferente.
Ative o FTP (File Transfer Protocol) no Skywell.
Abra um cliente de FTP no seu laptop.

Conecte o Skywell à Internet e ative o FTP
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

No painel, toque no ícone de engrenagem no canto inferior direito. (foto 1)
Digite o PIN do administrador como 1111 e toque em OK. (foto 2)
Clique no ícone Wi-Fi. (foto 3)
Escolha sua rede e digite a senha. Você pode sair da tela do teclado
tocando no espaço da tela aberta acima do teclado.
Entre em Conectar Agora. (foto 4)

1

2

3

4

Observe o endereço IP, ou seja, ftp: //10.01.29: 2121 no exemplo. Seu
endereço IP será diferente.
Toque em "X" para sair da tela.
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Abra um cliente de FTP no seu laptop
1. Abra um cliente de FTP no seu laptop. A Skywell recomenda o CyberDuck
para um Mac ou o FileZilla para um PC, mas qualquer cliente FTP fará isso.
2. Nome de usuário: administrator Senha: password (todas as letras minúsculas)
3. Conecte-se ao seu Skywell usando os valores do nº. 6 acima.
4. Você poderá então arrastar novos arquivos para o cartão SD do tablet a
partir do seu computador depois de excluir os arquivos antigos (exceto o
aplicativo) com os nomes correspondentes.
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INSTALAR O APLICATIVO DO SKYWELL
A versão mais recente do aplicativo Skywell pode ser encontrada em
Skywell.com. (pw 2856) e pode ser instalado via Wi-Fi. Nós encorajamos você a
ter sempre a última versão do aplicativo em uso. A versão do aplicativo
atualmente na unidade Skywell pode ser encontrada acessando as
Configurações do serviço (toque no canto superior direito no painel e digite
2856 como senha) e toque em Sobre.
Aqui estão os passos para instalar o aplicativo mais recente do Skywell:
1. Não exclua o aplicativo anterior. As informações do perfil do usuário serão
mantidas se você simplesmente adicionar o novo aplicativo ao cartão SD.
2. Toque na engrenagem no canto inferior direito do painel e digite a senha
do Administrador de 1111.
3. Toque em Atualizar Aplicativo.

4. Toque no novo arquivo skywell.apk que foi adicionado ao cartão SD 1 e
toque em Atualizar agora.
5. Toque em OK para substituir o aplicativo. Toque em Instalar.
6. Toque no ícone do canto superior direito e, em seguida, no logotipo do
Skywell.
7. O MCU se conectará ao tablet e a instalação será concluída. Isso levará
cerca de 15 segundos.
8. Toque em "Sobre" em Configurações do serviço para confirmar a nova
instalação do aplicativo.
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INSTALAR A VERSÃO MAIS RECENTE DE FIRMWARE
Siga estas etapas para instalar a versão mais recente do firmware:
1.

Importante: você deve instalar o mais recente aplicativo do Skywell antes
de instalar o firmware mais recente.

2. A versão mais recente do firmware da versão está localizada em skywell.com
Nota: você só precisa baixar o arquivo watermachine_3.XXX.srec.
3. Copie a versão mais recente do firmware para o SDcard1 no tablet via Wi-Fi.
Nota: o arquivo deve ser salvo na raiz do sdcard1.
4. Clique na engrenagem no painel e digite 1111.

5. Clique em Atualizar Firmware.

6.

Selecione o novo firmware do cartão SD.

7.

Dê um tempo ao aplicativo para realizar esse processo. Quando terminar,
reinicie novamente a unidade.
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CARREGAR LOGOS E IMAGENS
Você deve instalar o mais recente aplicativo do Skywell antes de instalar novos
logotipos ou imagens. Os logotipos e imagens do Skywell serão exibidos se não
houver logotipos ou imagens instaladas.
O protetor de tela e o painel pré-carregados podem ser modificados para
incluir os logotipos do Revendedor/Cliente ou outras imagens. Os arquivos do
protetor de tela e do painel devem ser nomeados corretamente (antes de
fazer o envio) da seguinte maneira:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Você pode criar uma imagem para cada protetor de tela e painel.
Múltiplas imagens para as duas páginas de dispensa (quentes e frias) podem
ser salvas no cartão SD para o tablet circular durante o pressionamento
posterior dos botões de dispensa quente e frio. Essas imagens devem ser salvas
no cartão SD dentro de uma pasta chamada “dispense” (dispensar). Deve
haver duas pastas dentro de “dispense” (dispensar) chamadas “hot” (quente)
e “cold” (fria). Coloque suas imagens em uma ou ambas as pastas quentes e
frias. As imagens da página de dispensa não requerem nenhum formato de
nome, mas devem ser um arquivo em formato .png.
Use o Photoshop para modificar os arquivos de imagem que você deseja inserir
nas telas do tablet. Aqui estão algumas dicas:
Protetor de tela: 800 x 600 pixels ou menores; depende de como a imagem
combina com o protetor de tela "wave” (onda). Nome de arquivo:
cobranding_logo_screensaver.png
Painel de controle: 500 x 300 pixels ou menores; colocado em um fundo
transparente.
nome do arquivo: cobranding_logo_dashboard.png
Dispensação Fria: 900 x 600 pixels (exatamente) usando um fundo não
transparente.
Dispensação Quente: 900 x 600 pixels (exatamente) usando um fundo não
transparente.
Nota: Quanto maior a resolução da imagem original baixada, melhores serão
os resultados.
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Arraste os novos arquivos para o cartão SD do seu computador depois de
excluir os arquivos antigos com os nomes correspondentes.
Em seguida, atualize o aplicativo com os logotipos recém-instalados,
concluindo estas etapas:
1. Toque na engrenagem no canto inferior direito do painel
2. Digite a senha do administrador de 1111.
3. Na página Agenda de Gerações, toque em Recarregar Logotipos.
4. Toque em Sim para permitir que o aplicativo seja reiniciado.
5. Toque em Atualizar Aplicativo.
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INSTALAR UM VIDEO DE PROTEÇÃO DE TELA
PERSONALIZADO
Você deve instalar o aplicativo Skywell mais recente antes de instalar um vídeo de
proteção de tela personalizado. Seu vídeo pode ser adaptado para eventos
específicos, idades, notas de aula, etc. O vídeo do protetor de tela aparece após
15 segundos de inatividade e permanece até que a tela seja tocada.
Se nenhum vídeo estiver instalado, o protetor de tela de vídeo de onda padrão
será utilizado.
Aqui estão os passos para instalar um protetor de tela personalizado:
1. O vídeo personalizado deve ter 1920 x 1080 (ou menor) e menos de 30
segundos.
2. Estes formatos de arquivo funcionam melhor: .wmv / .mov / .mp4 / .avi.
3. Salve o arquivo como qualquer nome que você quiser, mas mantenha a
extensão.
4. Conecte-se via Wi-Fi ao aplicativo. Arraste o arquivo para o cartão SD do
seu computador para a pasta screensaver (proteção de tela). Crie uma
pasta de proteção de tela, se não houver uma.
5. Atualize o aplicativo com o vídeo recém-instalado, concluindo estas etapas:
• Toque na engrenagem no canto inferior direito do painel.
• Digite a senha do administrador de 1111.
• Toque em Recarregar Aplicativo.
• Toque em Sim para permitir que o aplicativo seja reiniciado.

6. Se mais de um vídeo for carregado no cartão SD, o aplicativo
selecionará aleatoriamente o vídeo a ser reproduzido. Exclua qualquer
vídeo no cartão SD que você não deseja reproduzir.
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INSTALAR IMAGENS PERSONALIZADAS DE PERFIL
Você deve instalar o aplicativo Skywell mais recente antes de instalar as
imagens de perfil personalizadas.
Como parte do recurso Acompanhar Hidratação, você será incentivado a criar
um perfil. Esse processo fornece uma oportunidade para associar uma imagem
ao perfil. Se nenhuma imagem personalizada for carregada, a opção é escolher
entre uma seleção padrão de avatares ou não escolher qualquer imagem.

Aqui estão os passos para instalar uma imagem personalizada na lista de perfis:
1. A imagem personalizada deve ter 256 x 256 ou menos.
2. Formatos de arquivo aceitáveis são .png / .jpeg / .gif / .bmp.
3. Conecte-se ao Skwyell via WIFI e crie uma pasta chamada "avatar" na
raiz do cartão SD.
4. Arraste o arquivo para o cartão SD do seu computador para a pasta avatar.
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5. Atualize o aplicativo com a(s) imagem(ns) recém-instalada(s)
completando estes passos:
• Toque na engrenagem no canto inferior direito do painel.
• Digite a senha do administrador de 1111.
• Toque em Recarregar Aplicativo.
• Toque em Sim para permitir que o aplicativo seja reiniciado.
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INSTALAR PERGUNTAS PERSONALIZADAS DE
CURIOSIDADES ECO
Você deve instalar o mais recente aplicativo do Skywell antes de instalar as
perguntas personalizadas de curiosidades de múltipla escolha. Encorajamos o
uso de questões relacionadas ao ecossistema.
Perguntas de curiosidades são acessadas tocando na seta para a direita no painel.

Uma lista padrão de perguntas aparecerá sequencialmente se nenhum
conjunto de usuários for carregado no aplicativo. A lista de usuários pode ser
personalizada para eventos específicos, idades, notas de classe, etc.
Aqui estão os passos para instalar um conjunto personalizado de perguntas
sobre curiosidades:
1. Utilizando o Bloco de Notas, formule as perguntas da seguinte forma:
q Quantos carros você poderia alimentar com a energia necessária para
produzir 1 ano de água engarrafada de dose única?
a1 500 MIL
a2 1,5 MILHÕES
a3 200 MIL
a4
2
q Qual porcentagem de plástico produzido a cada ano acaba no
oceano?
a1 5%
a2 10%
a3 20%
a4 25%
2
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2. As perguntas começam em uma nova linha com o prefixo "q", seguido
por 4 linhas de respostas. Cada linha de resposta tem um prefixo “a”
seguido de um número sequencial de 1 a 4, seguido por um espaço e,
em seguida, uma resposta. A resposta pode estar vazia. A resposta
correta segue em uma nova linha após a última resposta.
3. As perguntas devem ser separadas por uma linha em branco.
4. Um número ilimitado de perguntas pode ser inserido.
5. Salve o arquivo como trivia_questions.txt
6. Arraste o arquivo para o cartão SD do seu computador.
7. Atualize o aplicativo com as perguntas recém-instaladas, concluindo
estas etapas:
• Toque na engrenagem no canto inferior direito do painel.
• Digite a senha do administrador de 1111.
• Toque em Recarregar Aplicativo.
• Toque em Sim para permitir que o aplicativo seja reiniciado.
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LIMPAR O SKYWELL APÓS UMA QUEDA DE ENERGIA
O Skywell manterá a água gerada fresca e limpa, desde que exista energia para a
unidade. Se o Skywell estiver sem energia por mais de 4 horas consecutivas:
1.
NÃO tome a água.
2.
Contate o seu revendedor para limpar a unidade.

DETECÇÃO DE QUALQUER SITUAÇÃO ANORMAL
O Skywell gera água com sabor fresco e limpo. Se, por algum motivo, você detectar
qualquer circunstância anormal, odor incomum ou se a água tiver um gosto ruim:
1.
2.

NÃO tome a água.
Entre em contato com seu revendedor para obter assistência.

LIMPE O FILTRO DE AR
1. Abra a porta do filtro de ar pressionando a trava.
2. Remova o filtro de ar.
3. Lave o filtro de ar em ambos os lados (enxágue de dentro para fora
primeiro) até que a água passando por ele saia clara.
4. Agite o excesso de água do filtro.
5. Volte a colocar o filtro no seu compartimento e tranque a porta. A seta na caixa
do filtro deve estar mais próxima da frente da unidade e visível após a instalação.
Nota:
O filtro de ar é crítico para a qualidade e a produção de água do
Skywell. Ele deve ser substituído se houver algum dano.

1

2

3

DESINFETAR O PONTO DE DISPENSAÇÃO
O ponto de dispensação deve ser limpo diariamente pelo usuário. O Skywell
é projetado com um ponto de dispensação embutido para minimizar o
contato com o ambiente externo. O uso regular do dispensador de água
quente geralmente desinfetará o ponto de dispensação, mas um cuidado
extra no ponto de dispensação ajudará a garantir que você sempre tenha a
água mais limpa possível.
1.
2.

Use um agente de limpeza não tóxico para limpar o bocal.
Dispense água fria e depois água quente por pelo menos 3 segundos cada.
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