SKYWELL 5TE
MANUALUL
ADMINISTRATORULUI
Generator de apă atmosferică

INFORMAȚII DESPRE 5TE SUNT DISPONIBILE
PE SKYWELL.COM
Ghid de pornire rapidă
Manualul administratorului
Cea mai recentă aplicație
Cea mai recentă versiune firmware
Atunci când utilizați aparate electrocasnice, trebuie să respectați măsurile de
siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare și vătămare
a persoanelor sau bunurilor.
Dacă Skywell 5TE nu este alimentat cu energie electrică timp de mai mult de 4
ore consecutive:
NU BEȚI apa. Contactați-vă furnizorul pentru a curăța Skywell 5TE.

Versiunea: 1 octombrie 2018
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CONSIDERENTELE PRINCIPALE DE SIGURANȚĂ
Skywell 5TE trebuie să fie în poziție verticală timp de cel puțin 4
ore înainte de conectarea sa la o priză de perete. Conectarea imediată a
Skywell după așezarea sa pe partea laterală poate deteriora compresorul.
Skywell nu recomandă amplasarea unității pe partea sa laterală.
NOTĂ: După ce începe generarea de apă, poate dura 90 de minute pentru ca
apa să ajungă la temperatura sa cea mai scăzută.
Introduceți cablul de alimentare a Skywell NUMAI într-o priză
de 208-230 V/50 Hz cu împământare. Dacă este necesar, consultați un
electrician.
Skywell dozează apa caldă la o temperatură de 97,7 °C (208
°F). Se recomandă să fiți prudenți la dozarea apei calde și să nu permiteți
copiilor să dozeze apa caldă fără supravegherea adecvată și directă a unui
adult.
Nu interveniți cu pompa sau generatorul ozonatorului. Ozonul
este eliberat în cantități foarte mici în Skywell pentru a elimina bacteriile.
Încercarea de a regla pompa sau generatorul poate duce la eliberarea unei
cantități mai mari de ozon decât cea prevăzută.
Atunci când funcționează Skywell 5TE, întotdeauna exercită măsurile de bază
siguranță, inclusiv, dar nu se limitează la următoarele:
1. Skywell este destinat numai pentru dozarea apei. NU utilizați alte lichide.
NU utilizați pentru alte scopuri. Garanția limitată este nulă dacă este utilizat
pentru dozarea altor lichide.
2. Numai pentru utilizare în interior. Păstrați Skywell într-un loc uscat (ferit de
precipitații), departe de lumina solară. NU utilizați în exterior.
3. Instalați și utilizați numai pe o suprafață tare, plană și uniformă.
4. NU amplasați Skywell într-un spațiu închis sau dulap.
5. NU operați Skywell într-un mediu cu gaze explozive sau inflamabile.
6. Poziționați Skywell la o distanță de până la 45 cm/18” față de perete pentru
a permite circulația fluxului de aer între perete și Skywell. Trebuie să existe o
distanță de cel puțin 45 cm/18” pe toate părțile laterale ale Skywell.
7. Utilizați numai prize cu împământare.
8. Pentru deconectare, apucați întotdeauna ștecherul și trageți drept din
priză. Nu deconectați niciodată trăgând de cablul de alimentare.
9. NU utilizați Skywell dacă cablul s-a uzat sau deteriorat.
10.
3

11. Pentru a proteja împotriva șocurilor electrice, NU introduceți cablul de
alimentare sau orice altă parte a Skywell în apă sau alte lichide.
12. Nu permiteți niciodată copiilor să dozeze apa caldă fără supravegherea
adecvată și directă a unui adult.
13. Utilizați numai piese și accesorii autorizate de Skywell.

PERICOLUL DE ȘOC ELECTRIC
1. Conectați Skywell numai la o priză cu împământare.
2. Nu scoateți elementul de împământare al cablului de alimentare al Skywell.
Utilizați numai cablul de alimentare Skywell.
3. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendii sau șocuri
electrice, ducând la rănire sau chiar la deces.
Este necesară o alimentare electrică de minim 7,4 amperi. Se recomandă o
siguranță temporizată sau un disjunctor. Nu supraîncărcați circuitul. Dacă este
necesar, asigurați un circuit separat pentru a servi numai Skywell. Skywell trebuie
să fie conectat la o priză cu împământare cu închidere a contactului, cu
împământare în conformitate cu codurile și reglementările locale. În cazul unei
defecțiuni sau avarii, împământarea va reduce riscul de șoc electric prin
furnizarea unei căi de rezistență minimă pentru curentul electric. În cazul în care
nu există o priză de închidere a contactului, responsabilitatea și obligația
personală a utilizatorului este de a avea o priză cu împământare instalată
corect de către un electrician calificat. Nu legați împământarea la o conductă
de gaze. Nu lăsați siguranța într-un circuit neutru sau cu împământare.

AMPLASAREA SKYWELL
1.
2.

3.

Amplasarea Skywell este vitală pentru reușita sa în producerea apei.
Cea mai bună amplasare include:
• 45 cm (18”) spațiu pe toate părțile laterale (inclusiv partea din
spate)
• Cu cât camera este mai mare, cu atât este mai bine
• Camera în care ușile nu sunt preponderent închise
• Săli de așteptare, showroomuri și holuri
Asigurați oprirea roților.

4

FUNCȚIONAREA SKYWELL 5TE
Generatorul de apă atmosferică Skywell 5TE (AWG) condensează apa din aer și
o livrează ca apă caldă sau rece pentru consum. Un ventilator trage aerul
printr-un filtru de aer electrostatic și printr-un schimbător de căldură care a fost
răcit sub punctul de condens al aerului care intră. Pe această suprafață răcită
apa se condensează și este filtrată printr-o plasă de sârmă cu dublu strat într-un
rezervor din oțel inoxidabil, care se află pe șine și care poate fi deschis cu
ușurință.
Apa generată în rezervorul de colectare este expusă la lumină ultravioletă (UV)
pentru a se distruge bacteriile. Eficacitatea luminii UV este monitorizată cu un
senzor UV unic.
Nivelul apei din rezervorul de colectare este controlat prin intermediul senzorilor
de adâncime. Apa generată este pompată din rezervor prin 4 filtre. Primul filtru
este un filtru de mineralizare care ajută la creșterea nivelului pH-ului. Al doilea
filtru este un cartuș de carbon granular activ (GAC) care îmbunătățește gustul și
elimină elementele chimice organice și orice mirosuri urâte. Al treilea filtru este
un bloc de carbon (CB) care elimină compușii organici (S/COV) și metalele
grele (Pb, Fe etc. ). Al patrulea cartuș este un filtru cu membrană de ultra-filtrare
(UF) care înlătură orice sedimente fine rămase, particulele suspendate, virușii și
bacteriile.
Apa generată este pompată apoi printr-o supapă solenoid în rezervorul de
sus/rece. Rezervorul de sus/rece are, de asemenea, senzori de adâncime
pentru a monitoriza volumul. O protecție secundară pentru prevenirea
supraîncărcării și scurgerilor este o supapă de plutire pe conducta de admisie a
apei.
Rezervorul de sus/rece mai include o lumină UV și un senzor unic care să asigure
suplimentar calitatea apei. Apa este răcită de o bobină de răcire și este dozată
pentru utilizator de o pompă. Un al cincilea filtru (bloc de carbon) este
configurat pe conducta de dozare a apei reci, tot ca o măsură suplimentară
de asigurare a calității apei.
Apa este alimentată gravitațional din rezervorul de sus/rece într-un rezervor
suplimentar pentru apă caldă. Conducta de dozare a apei calde este
prevăzută cu un al șaselea filtru (plasă), ca o măsură suplimentară de asigurare
a calității apei. Pompa sau generatorul ozonatorului (cu producere de 15
secunde de ozon la fiecare 3 ore) asigură un element de curățare suplimentar
pentru Skywell 5TE.
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ALEGEREA LIMBII PREFERATE
Iată pașii următori:
1. Porniți unitatea.
2. Permiteți încărcarea completă a aplicației. Veți ști când este încărcată
complet atunci când va apărea screensaver-ul (ecran cu „picătură de apă”,
în cazul în care rezervorul de sus este gol).

3. Atingeți ecranul de screensaver-ului.
4. Va apărea panoul. Atingeți pictograma „roată dințată” în colțul din dreapta
jos.

5. Introduceți parola de administrator 1111,

6. Atingeți App Language (Limba aplicației).
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7. Selectați-vă limba

8. Apăsați Apply (Aplică).
9. Apăsați Yes (Da) pentru a reporni aplicația.
Aplicația va reporni în limba selectată. Notă: În cazul în care limba selectată
nu apare după repornire, va trebui să instalați cea mai recentă versiune a
aplicației Skywell care va include toate limbile. Consultați instrucțiunile din
acest manual al administratorului din secțiunea Instalarea aplicației Skywell.
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ALEGEREA SISTEMULUI METRIC SAU IMPERIAL
Iată pașii următori:
1. Porniți unitatea. Permiteți încărcarea completă a aplicației și apariția
screensaver-ului.
2. Atingeți ecranul de screensaver-ului.

3. Atingeți pictograma „roată dințată” în colțul din dreapta jos.

4. Introduceți parola 1111.

5. Alegeți sistemul metric sau cel imperial.

6. Atingeți X pentru a părăsi ecranul.
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DOZAREA APEI
Dozarea apei reci
După generarea apei, poate dura până la 90 de minute pentru ca apa să
ajungă la temperatura sa cea mai scăzută de 2,7 °C (36 °F). În acest timp,
compresorul poate rula în mod continuu. Apa rece disponibilă pentru dozare se
va alinia la generarea globală a apei, care este influențată de condițiile
ambientale.
1. Așezați-vă ceașca în centrul tăvii de scurgere.
2. Apăsați butonul albastru rotund din partea dreaptă a ecranului tactil pentru a
doza apă rece.
3. Apăsați butonul albastru rotund până când obțineți nivelul de umplere dorit

Buton de blocare de
siguranță pentru copii
Buton de dozare apă
caldă

Buton de dozare apă rece

Dozarea apei calde
După generarea apei, Skywell poate încălzi apa până la 97,7 °C/208 °F în 15-20
de minute. Apa caldă disponibilă pentru dozare se va alinia la generarea globală
a apei, care este influențată de condițiile ambientale.
1. Așezați-vă ceașca în centrul tăvii de scurgere.
2. Apăsați și eliberați butonul roșu de deblocare de sus (Buton de blocare de
siguranță pentru copii) din stânga ecranului tactil. Aveți aproximativ 10
secunde pentru a începe dozarea de apă caldă înainte ca butonul roșu de
deblocare să fie apăsat din nou.
3. Apăsați butonul roșu rotund de jos (sub butonul roșu de deblocare) pentru a
doza apa caldă. Utilizați cu prudență.
4. Apăsați butonul roșu rotund până când obțineți nivelul de umplere dorit.
5. Nu permiteți niciodată copiilor să dozeze apa caldă fără supravegherea
adecvată și directă a unui adult.
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PANOUL APLICAȚIEI SKYWELL
ORA ȘI
DATA

LOGO
PERSONALIZAT

VOLUM
REZERVOR
APĂ RECE

PROFIL DE
HIDRATARE/
FOTOGRAFII
PERSONALIZATE
INFORMAȚII DE
CONTACT

TEMP. APĂ
CALDĂ/RECE ÎN
SISTEM METRIC SAU
IMPERIAL

VOLUMUL TOTAL DOZAT
DE LA ULTIMA
SCHIMBARE DE FILTRU

TESTARE
PERSONALIZATĂ

MOD SILENȚIOS ȘI
SETĂRI UTILIZATOR
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CREAREA PROFILULUI PERSONAL DE HIDRATARE
Pe pagina Panoului aplicației, atingeți cercul din mijloc. Pe pagina Profil de hidratare,

atingeți butonul + pentru a crea profilul și a urmări hidratarea. Vă rugăm să introduceți
numele și inițiala prenumelui dvs.

Caracteristici opționale de profil:
Avataruri: Aveți posibilitatea să selectați un avatar sau să încărcați o poză de profil
personalizat (nu este obligatoriu). Selectați un avatar prin atingerea pictogramei creion
din partea de sus a paginii. Parcurgeți opțiunile de avatar prin accesarea meniului Tipuri
de avatar.
Obiective de hidratare zilnică:
Setați-vă obiectivul zilnic de hidratare prin glisarea barei de jos. Skywell va urmări
consumul față de obiectivul dvs. zilnic. Obiectivul se va reseta automat zilnic.
Codul PIN:Pentru asigurarea profilului de hidratare cu un număr PIN, atingeți butonul ON
(PORNIT) de sub ENABLE PIN (ACTIVARE PIN).

ADĂUGAREA DATELOR DE APĂ DOZATĂ PROFILULUI DE
HIDRATARE

După ce ați dozat apa, va apărea o pagină care afișează datele despre apa dozată.
Atingeți butonul Add to Profile (Adăugare la profil) în partea de jos a paginii. Selectațivă profilul din pagina Hydration Profiles (Profiluri de hidratare). Datele de dozare a apei
sunt adăugate automat la profilul dvs. de hidratare.
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SETAREA PERIOADELOR DE GENERARE
TEMPERATURILOR ȘI MODULUI SILENȚIOS

A

APEI,

Daily Water Generation Schedule (Program zilnic de generare a apei) - Atingeți
pictograma Settings (Setări) din colțul din dreapta jos a panoului aplicației.
Introduceți PIN-ul de administrator (1111). Atingeți cele 4 butoane și utilizați
cursorul pentru a seta un program de generare. Puteți seta până la 4 perioade
de timp diferite. Prin setarea celor patru perioade de timp în poziția „ON”
(OPRIT) se va produce cea mai mare cantitate de apă.

Setarea/Programarea temperaturii pentru apa rece și caldă–Atingeți
pictograma creion de lângă Hot Temp (Temp. apă caldă) sau Cold Temp
(Temp. apă rece) și folosiți bara de derulare pentru a modifica temperatura
apei. Apăsați „Save and Send Temperature” (Salvare și trimitere temperatură)
pentru a salva modificările.

Quiet Mode (Modul silențios) - Atingeți pictograma de ventilator din colțul din
dreapta jos a paginii de pornire. Selectați Quiet Mode (Modul silențios) pentru 1,
2 sau 3 ore. Ventilatorul va reporni automat la sfârșitul perioadei de timp
selectat. Generarea apei nu va apărea în Quiet Mode (Modul silențios).

Această caracteristică este utilă în special atunci când Skywell este amplasat
într-o sală de ședințe. Quiet Mode (Modul silențios) poate fi utilizat, de obicei, pe
durata ședinței.
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SETAREA DATEI ȘI OREI
Instalați întotdeauna cea mai recentă versiune a aplicației Skywell înainte de a
iniția această procedură.
Va trebuie să setați ora și data (o singură dată) în timpul procesului de preinstalare și, eventual, dacă Skywell este mutat într-un alt fus orar. Iată pașii.
1. Atingeți pictograma „roată dințată” în colțul din dreapta jos. Va apărea
ecranul pentru parolă. Introduceți 1111.

2. Atingeți bara de dată și oră din centru-sus. Se va deschide ecranul de
modificare Date and Time (Data și ora).
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3. Din stânga începe completarea informațiilor pertinente pentru locația
unității.

4. După selectarea continentului și regiunii, la jumătatea inferioară a ecranului,
selectați data și ora. Apăsați „Apply” (Aplică) în colțul din dreapta-jos.
Aplicația va cere permisiunea de a reporni. Selectați Yes (Da).
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CONECTAREA PRIN WI-FI LA SKYWELL
Este nevoie de parcurgerea a trei pași pentru a efectua conectarea wireless la
Skywell.
1.

2.
3.

Conectați tableta Skywell la internet. În mod normal, aceasta trebuie să
fie finalizată doar o dată, cu excepția cazului în care unitatea este
mutată într-o poziție care necesită interfață cu o conexiune diferită de
internet.
Activați FTP (File Transfer Protocol) în Skywell.
Deschideți un FTP client pe laptopul dvs.

Conectați Skywell la Internet și activați FTP
1.
2.
3.
4.
5.

În panoul aplicației, atingeți pictograma „roată dințată” în colțul din
dreapta jos. (imag. 1)
Introduceți PIN-ul de Administrator 1111 și apăsați OK. (imag. 2)
Faceți clic pe pictograma Wi-Fi. (imag. 3)
Alegeți rețeaua și introduceți parola. Puteți ieși din ecranul pentru
tastatură prin atingerea spațiului ecranului deschis deasupra tastaturii.
Apăsați Connect Now (Conectare acum). (imag. 4)

1

3
6.
7.

2

4

Notați adresa IP, și anume, ftp://10. 01. 29:2121 din exemplu. Adresa dvs.
IP va fi diferită.
Atingeți „X” pentru a părăsi ecranul.
15

Deschideți un FTP client pe laptopul dvs.
1. Deschideți un FTP client pe laptopul dvs. Skywell recomandă CyberDuck
pentru Mac sau FileZilla pentru un PC, dar va face orice FTP client.
2. Nume de utilizator: administrator Password: password (toate minuscule)
3. Conectați-vă la Skywell-ul dvs. utilizând valori de la nr. 6 în sus.
4. Veți putea apoi să trageți fișiere noi de pe computer pe cardul SD al tabletei,
după ștergerea fișierelor vechi (cu excepția aplicației) cu numele
corespunzătoare.
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INSTALAREA APLICAȚIEI SKYWELL
Cea mai recentă versiune a aplicației Skywell poate fi găsită pe Skywell.com.
(pw 2856) și poate fi instalată prin intermediul Wi-Fi. Vă recomandăm să aveți
întotdeauna cea mai recentă versiune de aplicație. Versiunea curentă a
aplicației pe unitatea Skywell poate fi găsită accesând Service Settings (Setări
service) (atingeți pe colțul din dreapta sus al panoului aplicației și introduceți
2856 ca parola) și atingând About (Despre).
Iată care sunt pașii pentru a instala cea mai recentă versiune de aplicație
Skywell:
1. Nu ștergeți aplicația anterioară. Informațiile din profilul utilizatorului vor fi
păstrate dacă adăugați doar noua aplicație la cardul SD.
2. Atingeți pictograma „roată dințată” în colțul din dreapta jos a panoului
aplicației și apoi introduceți parola de Administrator 1111.
3. Atingeți Update App (Actualizare aplicație).

4. Atingeți noul skywell.apk care a fost adăugat pe cardul SD 1 și atingeți
Update Now (Actualizare acum).
5. Atingeți OK pentru Replace App (Înlocuire aplicație). Atingeți Install
(Instalare).
6. Atingeți pictograma din colțul din dreapta-sus și apoi atingeți logoul
Skywell.
7. MCU se va conecta la tabletă, iar instalarea trebuie să fie completă.
Aceasta va dura aproximativ 15 secunde.
8. Atingeți „About” (Despre), în Service Settings (Setări service) pentru a
confirma noua instalare a aplicației.
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INSTALAREA CELEI MAI RECENTE VERSIUNI FIRMWARE
Urmați acești pași pentru a instala cea mai recentă versiune de firmware:
1.

Important: trebuie să instalați cea mai recentă versiune a aplicației Skywell
înainte de a instala cea mai recentă versiune de firmware.

2. Cea mai recentă versiune de firmware este disponibilă pe skywell.com
Notă: trebuie doar să descărcați fișierul watermachine_3. XXX. srec.
3. Copiați cea mai recentă versiune firmware pe SDcard1 al tabletei prin Wi-Fi.
Notă: fișierul trebuie salvat în rădăcina sdcard1.
4. Faceți clic pe pictograma „roată dințată” de pe panoul aplicației și
introduceți 1111.

5. Faceți clic pe Update Firmware (Actualizare Firmware).

6.

Selectați noul firmware de pe SD card.

7.

Acordați aplicației timpul necesar pentru a parcurge procesul. La final,
realimentați unitatea.
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ÎNCĂRCAREA LOGOURILOR ȘI IMAGINILOR
Trebuie să instalați cea mai recentă versiune a aplicației Skywell înainte de a
instala noi logouri sau imagini. Logourile și imaginile Skywell vor apărea dacă nu
sunt instalate alte logouri sau imagini.
Screensaver-ul pre-încărcat și panoul aplicației pot fi modificate pentru a
include logourile furnizorului/clientului sau alte imagini. Fișierele pentru
screensaver și panou aplicație trebuie denumite în mod corespunzător (înainte
de încărcare), după cum urmează:
• cobranding_logo_dashboard. png
• cobranding_logo_screensaver. png
Puteți să creați câte o imagine pentru screensaver și pentru panoul aplicației.
Mai multe imagini pentru 2 pagini de dozare (apă caldă și rece) pot fi salvate
pe cardul SD pentru tabletă, pentru parcurgere secvențială în timpul apăsărilor
ulterioare a butoanelor de dozare apă rece și caldă. Aceste imagini trebuie
salvate pe cardul SD într-un folder denumit „dispense” (dozare). Acest folder
trebuie să mai conțină alte două foldere denumite „hot” (cald) și „cold” (rece).
Introduceți-vă imaginile într-unul sau în ambele foldere „hot” (cald) și „cold”
(rece). Imaginile pentru pagina de dozare nu necesită un format anume pentru
denumire, însă trebuie să fie un fișier . png.
Utilizați Photoshop pentru a modifica fișierele de imagine pe care doriți să le
introduceți pe ecranele tabletei. Iată câteva sfaturi:
Screensaver-ul: 800 x 600 pixeli sau mai mic; în funcție de cum se încadrează
imaginea la screensaver-ul „wave”.
denumire fișier: cobranding_logo_screensaver. png
Panoul aplicației: 500 x 300 pixeli sau mai mic; amplasat pe un fundal
transparent.
denumire fișier: cobranding_logo_dashboard. png
Dozare apă rece: 900 x 600 pixel (exact) utilizând un fundal netransparent.
Dozare apă caldă: 900 x 600 pixel (exact) utilizând un fundal netransparent.
Notă: Cu cât rezoluția imaginii originale descărcate este mai mare, cu atât
rezultatele vor fi mai bune.
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Trageți fișierele noi de pe computer pe cardul SD, după ștergerea fișierelor vechi
cu numele corespunzătoare.
Actualizați apoi aplicația cu noile logouri instalate prin realizarea acestor pași:
1. Atingeți pictograma „roată dințată” în colțul din dreapta jos al panoului
aplicației
2. Introduceți parola de administrator 1111.
3. Pe pagina Generations Schedule (Program de Generări) apăsați Reload
Logos (Reîncărcare logouri).
4. Atingeți Yes (Da) pentru a permite aplicației să pornească din nou.
5. Atingeți Update App (Actualizare aplicație).
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INSTALAREA UNUI SCREENSAVER VIDEO PERSONALIZAT
Trebuie să instalați cea mai recentă versiune a aplicației Skywell înainte de a
instala un screensaver video personalizat. Materialul dvs. video poate fi
adaptat pentru evenimente specifice, vârste, note,etc. Screensaver-ul video
apare după 15 secunde de inactivitate și rămâne până când ecranul este
atins.
Dacă nu este instalat un material video, va fi utilizat screensaver-ul implicit.
Iată pașii pentru instalarea unui screensaver personalizat:
1. Materialul video personalizat trebui să aibă 1. 920 x 1. 080 (sau mai mică)
și sub 30 de secunde.
2. Aceste formate de fișier funcționează cel mai bine:. wmv/. mov/. mp4/.
avi.
3. Salvați fișierul cu orice denumire, însă păstrați extensia.
4. Conectați-vă la aplicație prin Wi-Fi. Trageți fișierul de pe computer pe
cardul SD în folderul screensaver. Creați un folder de screensaver, dacă
nu există unul.
5. Actualizați apoi aplicația cu noile materiale video instalate prin realizarea
acestor pași:
• Atingeți pictograma „roată dințată” în colțul din dreapta jos al
panoului aplicației.
• Introduceți parola de administrator 1111.
• Atingeți Reload APP (Reîncărcare aplicație).
• Atingeți Yes (Da) pentru a permite aplicației să pornească din nou.

6. Dacă se încarcă mai mult de un material video pe cardul SD, aplicația va
selecta aleatoriu un material video pentru redare. Ștergeți orice material
video de pe cardul SD pe care nu doriți să-l redați.
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INSTALAREA FOTOGRAFIILOR PERSONALIZATE DE
PROFIL
Trebuie să instalați cea mai recentă versiune a aplicației Skywell înainte de a
instala fotografia de profil personalizat.
Ca parte a funcției Track Hydration (Urmărire hidratare), vă recomandăm să
creați un profil. Acest proces oferă o posibilitate de a asocia o fotografie la
profil. Dacă nu este încărcată o fotografie personalizată, atunci opțiunea este
de a alege fie dintr-o selecție implicită de avataruri, fie de a nu alege nicio
fotografie.

Iată pașii pentru instalarea unei fotografii personalizate în lista de profil:
1. Fotografiile personalizate trebuie să aibă 256 x 256 sau mai puțin.
2. Formatele de fișier acceptate sunt . png/. jpeg/. gif/. bmp.
3. Conectați-vă la Skwyell prin Wi-Fi și creați un folder cu denumirea
„avatar” la rădăcina cardului SD.
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4. Trageți fișierul de pe computer pe cardul SD în folderul Avataruri.
5. Actualizați apoi aplicația cu noua(le) fotografie(i) instalată(e) prin
realizarea acestor pași:
• Atingeți pictograma „roată dințată” în colțul din dreapta jos al
panoului aplicației.
• Introduceți parola de administrator 1111.
• Atingeți Reload APP (Reîncărcare aplicație).
• Atingeți Yes (Da) pentru a permite aplicației să pornească din nou.
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INSTALAREA ÎNTREBĂRILOR PERSONALIZATE DE
CULTURĂ GENERALĂ ECOLOGICĂ
Trebuie să instalați cea mai recentă versiune a aplicației Skywell înainte de a
instala întrebările de cultură generală cu variante multiple. Vă recomandăm
utilizarea întrebărilor legate de ecologie.
Întrebările de cultură generală sunt accesate prin atingerea săgeții-dreapta de
pe panoul aplicației.

Dacă nu este încărcată o setare de utilizator în aplicație, va apărea secvențial
o listă implicită de întrebări. Lista utilizatorului poate fi adaptată pentru
evenimente specifice, vârste, note etc.
Iată pașii pentru instalarea unui set de întrebări de cultură generală:
1. Utilizând Notepad-ul, formulați întrebările după cum urmează:
q Câte mașini ați putea alimenta cu energia necesară pentru
producerea timp de un an a unei sticle de apă îmbuteliată?
a1 500 DE MII
a2 1,5 MILIOANE
a3 200 DE MII
a4
2
q Ce procent de plastic produs în fiecare an ajunge în ocean?
a1 5 %
a2 10 %
a3 20 %
a4 25 %
2
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2. Întrebările încep pe o linie nouă cu prefixul „q”, urmat de 4 linii de
răspunsuri. Fiecare linie are un prefix „a” urmat de un număr secvențial de
la 1 la 4, urmat de un spațiu și apoi de un răspuns. Răspunsul poate fi
necompletat. Răspunsul corect urmează pe o linie nouă după ultimul
răspuns.
3. Întrebările trebuie să fie separate printr-un rând liber.
4. Poate fi introdus un număr nelimitat de întrebări.
5. Salvați fișierul ca trivia_questions.txt
6. Trageți fișierul de pe computer pe cardul SD.
7. Actualizați aplicația cu noile întrebări instalate prin realizarea acestor pași:
• Atingeți pictograma „roată dințată” în colțul din dreapta jos al
panoului aplicației.
• Introduceți parola de administrator 1111.
• Atingeți Reload APP (Reîncărcare aplicație).
• Atingeți Yes (Da) pentru a permite aplicației să pornească din nou.
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CURĂȚAREA SKYWELL DUPĂ O ÎNTRERUPERE DE CURENT
Skywell va continua să genereze apă proaspătă și curată atât timp cât unitatea
este alimentată electric. Dacă Skywell nu este alimentat cu energie electrică
timp de mai mult de 4 ore consecutive:
1.
NU BEȚI apa.
2.
Contactați-vă furnizorul pentru a curăța unitatea.

DETECTAREA UNOR CONDIȚII ANORMALE

Skywell generează apă proaspătă și curată. În cazul în care, din orice motiv,
detectați condiții anormale, precum un miros neobișnuit sau dacă apa are un
gust rău:
1.
2.

NU BEȚI apa.
Contactați-vă furnizorul pentru asistență.

CURĂȚAREA FILTRULUI DE AER
1. Deschideți capacul filtru aer apăsând pe dispozitivul de blocare.
2. Scoateți filtrul de aer.
3. Spălați filtrul de aer pe ambele părți (clătiți mai întâi din interior/exterior)
până când apa iese curată.
4. Scuturați excesul de apă din filtru.
5. Instalați filtrul în compartiment său și închideți ușa. Săgeata de pe carcasa
filtrului trebuie să fie cel mai aproape de unitatea frontală și vizibilă după
instalare.
Notă:
Filtrul de aer este esențial pentru calitatea apei și a producției
Skywell. Ar trebui înlocuit în cazul în care există daune.

1

2

3

DEZINFECTAREA PUNCTULUI DE DOZARE
Punctul de dozare trebuie curățat zilnic de către utilizator. Skywell este
proiectat cu un punct de dozare încastrat pentru a evita contactul cu mediul
extern. Utilizarea regulată a dozatorului de apă caldă va dezinfecta, în
general, punctul de dozare, însă atenția sporită asupra punctului de dozare
va ajuta să vă asigurați că aveți întotdeauna cea mai curată apă.
1.
Utilizați un agent de curățare netoxic pentru a curăța duza.
2.
Dozați apa rece și apoi apa caldă timp de cel puțin 3 secunde fiecare.
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