SKYWELL 5TE
MANUÁL PRE
ADMINISTRÁTORA
Generátor atmosférickej vody

5TE INFORMÁCIE DOSTUTNÉ NA
SKYWELL.COM
Používateľská príručka rýchleho začiatku
Manuál pre administrátora
Najnovšie aplikácie
Najnovší firmvér
Pri používaní elektrických zariadení by sa mali dodržiavať základné bezpečnostné
preventívne opatrenia, aby sa zmenšilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom
a poranenia osôb alebo poškodenia majetku.

Ak je zariadenie Skywell 5TE bez napájania dlhšie než 4 za sebou nasledujúce
hodiny:
Vodu NEPITE.
Obráťte sa na predajcu, aby vyčistil Skywell 5TE.
Verzia: 1. október 2018
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KĽÚČOVÉ BEZPEČNOSTNÉ FAKTORY
Zariadenie Skywell 5TE by malo byť minimálne 4 hodiny pred
zapojením do elektrickej sieťovej zásuvky vo vzpriamenej polohe. Zapojenie
krátko potom, ako bolo zariadenie Skywell umiestnené na boku môže poškodiť
kompresor. Spoločnosť Skywell odporúča, aby sa jednotka nikdy nakládla na bok.
POZNÁMKA: Od začiatku generovania vody môže trvať 90 minút kým voda
dosiahne svoju najchladnejšiu teplotu.
Sieťový kábel zariadenia Skywell pripojte LEN do uzemnenej
208-230 V/50 Hz zásuvky. Ak je to nevyhnutné, obráťte sa na elektrikára.
Zariadenie Skywell vydáva vodu s teplotou až 97,7 °C (208 °F).
Pri vydávaní horúcej vody dávajte pozor a nedovoľte deťom, aby brali horúcu
vodu, ak nie sú pod vhodným a priamym dohľadom dospelej osoby.
Nezasahujte do ozonizačnej pumpy alebo generátora. Ozón sa
do zariadenia Skywell uvoľňuje vo veľmi malých množstvách, aby ešte navyše
eliminoval baktérie. Pokus o nastavenie pumpy alebo generátora môže uvoľniť
viac ozónu ako je predpísané.
Pri obsluhovaní zariadenia Skywell 5TE vždy dbajte na základné bezpečnostné
opatrenia vrátane, ale neobmedzujúce sa na nasledovné:
1. Zariadenie Skywell je určené na vydávanie len vody. NEPOUŽÍVAJTE iné
kvapaliny. NEPOUŽÍVAJTE ho na iné účely. Obmedzená záruka je neplatná,
ak sa používa na vydávanie iných kvapalín.
2. Len na používanie v interiéri. Zariadenie Skywell umiestnite na suché miesto
(kde nedochádza k precipitácii) mimo priameho slnečného svetla.
NEPOUŽÍVAJTE ho v exteriéri.
3. Nainštalujte a používajte len na tvrdom, plochom a rovnom povrchu.
4. Zariadenie Skywell NEUMIESTŇUJTE do uzavretého priestoru alebo do skrinky.
5. Zariadenie Skywell NEPOUŽÍVAJTE, ak sú v blízkosti výbušné alebo horľavé
plyny.
6. Zariadenie Skywell umiestnite nie bližšie než 45 cm/18” od steny, aby sa
umožnilo voľnému prúdeniu vzduchu medzi stenou a zariadením Skywell. Na
každej strane zariadenia Skywell musí byť aspoň 45 cm/18” voľného miesta.
7. Použite len správne uzemnené zásuvky.
8. Uchopte zástrčku a rovno vytiahnite zo zásuvky. Nikdy neodpájate ťahaním
za kábel.
9. Zariadenie Skywell NEPOUŽÍVAJTE, ak je kábel opotrebovaný alebo inak
poškodený.
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10. Aby ste sa ochránili pred úrazom elektrickým prúdom, NEVKLADAJTE zástrčku
kábla, ani žiadnu inú časť zariadenia Skywell do vody ani iných kvapalín.
11. Nikdy nedovoľte deťom, aby odoberali horúcu vodu, ak nie sú pod vhodným
a priamym dohľadom dospelej osoby.
12. Používajte len autorizované časti a príslušenstvo spoločnosti Skywell.

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
1. Zariadenie Skywell zapojte len do uzemnenej zásuvky.
2. Neodstraňujte zemniaci kolík zo zástrčky sieťového kábla zariadenia Skywell.
Používajte len sieťový kábel zariadenia Skywell.
3. Nedodržanie týchto inštrukcií môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom, ktorý môže viesť k poraneniu alebo dokonca až k smrti.
Vyžaduje sa minimálne 7,5 A elektrické napájanie. Odporúča sa poistka
s časovým oneskorením alebo istič. Obvod nepreťažujte. Ak sa to vyžaduje,
poskytnite oddelený obvod len pre zariadenie Skywell. Zariadenie Skywell sa musí
pripojiť do zodpovedajúceho typu uzemnenej zásuvky; uzemnenej v súlade
miestnymi kódmi a nariadeniami. V prípade nesprávneho fungovania alebo
poruchy uzemnenie zníži riziko elektrického úrazu poskytnutím cesty najmenšieho
odporu pre elektrický prúd. Ak zodpovedajúca zásuvka nie je k dispozícii,
používateľ má osobnú zodpovednosť a povinnosť dať kvalifikovanému
elektrikárovi nainštalovať správne uzemnenú zásuvku. Neuzemňujte na plynové
potrubie. Nemajte poistku v neutrálnom alebo zemniacom obvode.

UMIESTNENIE ZARIADENIA SKYWELL
1.
2.

3.

Umiestnenie zariadenia Skywell je dôležité vzhľadom na úspešnosť výroby
vody.
Najlepšie umiestnenie zahŕňa:
● 45 cm (18”) voľného priestoru na všetkých stranách (vrátane zadnej
strany)
● Čím väčšia miestnosť, tým lepšie
● Miestnosť, kde dvere prevažne nie sú zavreté
● Bežné vestibuly, predvádzacie miestnosti a haly
Zaistite kolieskové zarážky.
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AKO PRACUJE ZARIADENIE SKYWELL
Zariadenie Skywell 5TE, generátor atmosférickej vody (AWG), kondenzuje vodu zo
vzduchu a dodáva ju buď horúcu alebo studenú na spotrebu. Ventilátor nasáva
vzduch cez elektrostatický vzduchový filter a ponad výmenník tepla, ktorý bol
ochladený pod bod kondenzácie vstupujúceho vzduchu. Na tomto ochladenom
povrchu sa voda kondenzuje a je filtrovaná cez dvojvrstvovú kovovú mriežku do
zásobníka z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je na koľajniciach a dá sa ľahko otvoriť.
Vygenerovaná voda v zbernom zásobníku je vystavená ultrafialovému (UV)
žiareniu, aby sa zničili baktérie. Efektívnosť UV žiarenia je monitorovaná unikátnym
UV senzorom.
Hladina vody v zbernom zásobníku je kontrolovaná prostredníctvom senzorov
hĺbky. Vygenerovaná voda je pumpovaná zo zásobníka cez 4 filtre. Prvým filtrom
je mineralizačný filter, ktorý pomáha zvyšovať úroveň pH. Druhým filtrom je vložka
aktivovaného granulovaného uhlíka (GAC), ktorá vylepšuje chuť a odstraňuje
organické chemikálie a akékoľvek nepríjemné pachy. Tretím filtrom je uhlíkový
blok (CB), ktorý odstraňuje organické zlúčeniny (S/VOC) a ťažké kovy (Pb, Fe a
pod.). Štvrtou vložkou je ultrafiltračný (UF) membránový filter, ktorý odstraňuje
akékoľvek usadeniny, zachytené čiastočky, vírusy a baktérie.
Generovaná voda je potom pumpovaná cez solenoidový ventil do
vrchného/studeného zásobníka. Vrchný/studený zásobník má tiež senzory hĺbky
na monitorovanie objemu. Druhým zabezpečením proti pretečeniu
a presakovaniu je plavákový ventil na prívodnom vedení vody.
Vrchný/studený zásobník zahŕňa prídavné UV žiarenie a osobitý senzor, ktorý
navyše zabezpečuje kvalitu vody. Chladiaca cievka ochladzuje vodu a pumpa
vydáva studenú vodu používateľovi. Piaty filter (uhlíkový blok) je zostavený na
vydávacom vedení studenej vody ako ďalšie zabezpečenie kvality vody.
Voda vlastnou gravitáciou zásobuje z vrchného/studeného zásobníka ďalší
zásobník na horúcu vodu. Vydávacie vedenie horúcej vody je vybavené šiestym
filtrom (mriežka), aby ešte navyše zabezpečil kvalitu vody. Ozonizačná pumpa a
generátor (vyrába 15 sekúnd ozónu každé 3 hodiny) poskytuje zariadeniu Skywell
5TE prídavný čistiaci element.
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VÝBER JAZYKOVÝCH PREFERENCIÍ

Tu je postup:
1. Zapnite jednotku.
2. Nechajte aplikáciu App, aby sa kompletne načítala. Budete vedieť, že je
kompletne načítaná, keď sa objaví šetrič displeja (bude to „kvapka vody“, ak
je vrchný zásobník prázdny).

3. Klepnite na zobrazenie šetriča displeja.
4. Objaví sa ovládací panel. Klepnite na ozubené koliesko v pravom dolnom
rohu.

5. Zadajte administrátorovo heslo 1111.

6. Klepnite na ikonu jazyka App Language.
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7. Vyberte svoj jazyk.

8. Klepnite na ikonu aplikovania Apply.
9. Klepnite na ikonu potvrdenia Yes, aby sa aplikácia reštartovala.
Aplikácia App sa reštartuje vo zvolenom jazyku. Poznámka: Ak sa vami zvolený
jazyk po reštarte neobjaví, budete potrebovať nainštalovať najnovšiu
aplikáciu Skywell App, ktorá obsahuje všetky jazyky. Pozrite si pokyny v tomto
manuáli administrátora v časti Inštalácia aplikácie Skywell App.
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VÝBER METRICKÝCH ALEBO IMPERIÁLNYCH JEDNOTIEK
Tu je postup:
1. Zapnite jednotku. Nechajte aplikáciu App, aby sa kompletne načítala
a objavil sa šetrič displeja.
2. Klepnite na zobrazenie šetriča displeja.

3. Klepnite na ozubené koliesko v pravom dolnom rohu.

4. Zadajte heslo 1111.

5. Vyberte buď metrický alebo imperiálny.

6. Klepnite na X, aby sa ukončilo zobrazenie.
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VÝDAJ VODY
Výdaj studenej vody
Po generovaní vody môže vode trvať až 90 minút kým dosiahne najchladnejšiu
teplotu 2,7 °C (36 °F). Počas tohto času môže kompresor nepretržite pracovať.
Studená voda k dispozícii na výdaj bude v súlade s celkovým generovaním vody,
ktoré je ovplyvnené okolitými podmienkami.
1. Šálku umiestnite do stredu odkvapkávacej tácky.
2. Stlačte modré okrúhle tlačidlo napravo od dotykového displeja, aby sa vydala
studená voda.
3. Tlačte modré okrúhle tlačidlo počas výdaja vody, až kým sa nedosiahne
požadovaná úroveň.

Detská zámka
Tlačidlo horúcej vody

Tlačidlo studenej vody

Výdaj horúcej vody
Po generovaní vody je zariadenie Skywell schopné zohriať vodu až na teplotu
97,7 °C/208 °F v priebehu 15 – 20 minút. Horúca voda dostupná na výdaj bude
v súlade s celkovým generovaním vody, ktoré je ovplyvnené okolitými
podmienkami.
1. Šálku umiestnite do stredu odkvapkávacej tácky.
2. Stlačte a uvoľnite horné červené odblokovacie tlačidlo (detská bezpečnostná
zámka) naľavo od dotykového displeja. Budete mať približne 10 sekúnd na to,
aby ste začali odoberať horúcu vodu predtým, ako bude treba červené
odblokovacie tlačidlo opäť stlačiť.
3. Stlačte dolné červené tlačidlo (pod červeným odblokovacím tlačidlom) aby
sa vydala horúca voda. Používajte opatrne.
4. Tlačte červené tlačidlo počas výdaja vody, až kým sa nedosiahne
požadovaná úroveň.
5. Nikdy nedovoľte deťom, aby si zobrali horúcu vodu, ak nie sú pod vhodným
a priamym dohľadom dospelej osoby.
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OVLÁDACÍ PANEL APLIKÁCIE SKYWELL APP
ČAS A
DÁTUM

PRISPÔSOBENÉ
LOGO

OBJEM STUDENÉHO
ZÁSOBNÍKA

HYDRATAČNÝ
PROFIL/
PRISPÔSOBENÉ
OBRÁZKY

KONTAKTNÉ
INFO

PRISPÔSOBENÝ
KVÍZ

HORÚCA/STUDENÁ
TEP. V METRICKÝCH
ALEBO IMPERIÁLNYCH
JEDNOTKÁCH

ÚHRNNÝ VÝDAJ
OD POSLEDNEJ
VÝMENY FILTRA

TICHÝ REŽIM &
NASTAVENIA
POUŽÍVATEĽA
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VYTVORENIE OSOBNÉHO HYDRATAČNÉHO PROFILU
Na stránke ovládacieho panela
klepnite na stredný kruh. Na stránke
hydratačného profilu klepnite na tlačidlo +, aby ste si vytvorili vlastný profil
a mohli sledovať hydratáciu. Zadajte svoje meno a iniciálku priezviska.

Voliteľné funkcie profilu:
Avatary: Môžete si buď vybrať avatara alebo načítať prispôsobený profilový
obrázok (ani jedno nie je nevyhnutné). Avatara vyberiete klepnutím na ikonu
ceruzky na hornej strane. Klepnutím na roztváraciu ponuku typov avatarov si
môžete prehliadnuť možnosti avatarov.
Denné hydratačné ciele:
Denné hydratačné ciele nastavíte potiahnutím spodného pruhu. Zariadenie
Skywell bude každý deň sledovať vašu konzumáciu voči vášmu cieľu. Cieľ sa
každý deň automaticky resetuje.
PIN kód: Ak si želáte mať hydratačný profil zabezpečený PIN kódom, klepnite na
tlačidlo zapnutia ON pod voľbou aktivizácie ENABLE PIN.

PRIDANIE DÁT O VÝDAJI VODY DO HYDRATAČNÉHO PROFILU
Potom, čo odoberiete vodu, zobrazí sa stránka zobrazujúca dáta odberu vody.
Klepnite na tlačidlo pridania do profilu na spodnej časti stránky. Vyberte svoj profil
zo stránky hydratačných profilov. Dáta o odobratej vode sa automaticky pridajú
do vášho hydratačného profilu.
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NASTAVENIE INTERVALOV GENEROVANIA VODY,
TEPLÔT A TICHÉHO REŽIMU
Rozvrh denného generovania vody – klepnite na ikonu nastavenia v pravom
dolnom rohu ovládacieho panela. Zadajte administrátorov PIN (1111). Klepnite
na 4 tlačidla a použite posúvaciu lištu na nastavenie rozvrhu generovania.
Nastaviť môžete až 4 rôzne časové intervaly. Nastavenie všetkých štyroch
intervalov na zapnuté „ON“ vyprodukuje najviac vody.

Nastavenie/rozvrh teploty studenej vody – klepnite na ikonu ceruzky vedľa
horúcej teploty alebo studenej teploty a na zmenu teploty vody použite
posúvaciu lištu. Klepnutím na uloženie a poslanie „Save and Send Temperature“
sa zmeny uložia.

Tichý režim – klepnite na ikonu ventilátora v pravom dolnom rohu domovskej
stránky. Vyberte tichý režim Quiet Mode na 1, 2 alebo 3 hodiny. Ventilátor sa
automaticky zapne na konci nastaveného časového intervalu. Počas tichého
režimu sa voda negeneruje.

Táto funkcia je špeciálne dôležitá, keď je zariadenie Skywell umiestnené
v schôdzovej miestnosti. Tichý režim môže byť zvyčajne zrealizovaný počas
schôdzky.
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NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU
Pred inicializovaním tohto postupu najprv vždy inštalujte najnovšiu aplikáciu
Skywell App.
Nastavenie času a dátumu budete musieť urobiť (raz) počas predinštalačného
procesu a v prípade, ak bude zariadenie Skywell presunuté do inej časovej zóny.
Tu je postup.
1. Klepnite na tlačidlo ozubeného kolieska v pravom dolnom rohu. Objaví sa
zobrazenie na zadanie hesla. Zadajte 1111.

2. Klepnite na lištu dátumu a času hore v strede. Týmto sa otvorí zobrazenie na
zmenu dátumu a času.
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3. Zľava začnite vypĺňať relevantné informácie týkajúce sa lokality jednotky.

4. Po zvolení kontinentu a oblasti prejdite na spodnú polovicu displeja, zvoľte
dátum a čas. Stlačte možnosť aplikovať „Apply“ v pravom dolnom rohu.
Aplikácia sa spýta na povolenie reštartovať. Odsúhlaste zvolením Yes.
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PRIPOJENIE K ZARIADENIU SKYWEEL CEZ WI-FI
Na bezdrôtové pripojenie k zariadeniu Skywell je potrebné urobiť tri kroky.
1.
2.
3.

Pripojte tablet Skywell k internetu. Za normálnych okolností je toto potrebné
vykonať len raz, ak sa zariadenie nepresunie na miesto, kde bude
vyžadovať pripojenie k rozdielnemu internetovému pripojeniu.
V zariadení Skywell zapnite protokol FTP (File Transfer Protocol).
Otvorte klient FTP na svojom laptope.

Pripojte zariadenie Skywell k internetu a zapnite FTP
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Na ovládacom paneli klepnite na ikonu ozubeného kolieska v pravom
dolnom rohu. (obr. 1)
Zadajte PIN kód administrátora ako 1111 a klepnite OK. (obr. 2)
Kliknite na ikonu Wi-Fi. (obr. 3)
Vyberte svoju sieť a zadajte heslo. Klávesnicové zobrazenie je môžete
opustiť poklepaním na voľný priestor displeja nad klávesnicou.
Stlačte možnosť pripojenia Connect Now. (obr. 4)

1

2

3

4

Všimnite si IP adresu t.j. ftp://10.01.29:2121 v príklade. Vaša IP adresa bude
iná.
Klepnite „X“, aby sa opustilo toto zobrazenie.
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Otvorte na svojom laptope klient FTP
1. Na svojom laptope otvorte klient FTP. Skywell odporúča CyberDuck pre
počítač Mac alebo FileZilla pre PC, ale ľubovoľný klient FTP je vhodný.
2. Meno používateľa: administrator Heslo: password (všetko malými písmenami)
3. Pripojte sa k svojmu zariadeniu Skywell použitím hodnôt z vyššie uvedeného
bodu 6.
4. Po vymazaní starých súborov (okrem App) so zodpovedajúcimi menami
budete môcť presúvať nové súbory z počítača na SD kartu tabletu.
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INŠTALÁCIA APLIKÁCIE SKYWELL APP
Najnovšiu verziu aplikácie Skywell App je možné nájsť na Skywell.com (heslo 2856)
a nainštalovať cez Wi-Fi. Odporúčame vám, aby ste vždy používali najnovšiu
verziu App. Verziu App na jednotke Skywell je možné nájsť prístupom k servisným
nastaveniam (klepnite na pravý horný roh na ovládacom paneli a zadajte 2856
ako heslo) a klepnutím na informácie About.
Tu je postup inštalácie najnovšej aplikácie Skywell App:
1. Predchádzajúcu aplikáciu App nevymažte. Ak novú aplikáciu App len
pridáte na SD kartu, informácia o profile používateľa sa zachová,.
2. Klepnite na ozubené koliesko v pravom dolnom rohu ovládacieho panela
a potom zadajte administrátorovo heslo 1111.
3. Klepnite na aktualizáciu Update App.

4. Klepnite na nový súbor skywell.apk, ktorý bol pridaný na SD kartu 1 a
klepnite na aktualizovať teraz Update Now.
5. Klepnite na Ok, aby sa App nahradila. Klepnite na inštaláciu Insatall.
6. Klepnite na ikonu v pravom hornom rohu a potom klepnite na logo Skywell.
7. MCU sa pripojí k tabletu a inštalácia by mala byť kompletná. Toto bude
trvať asi 15 sekúnd.
8. Klepnite na informácie „About“ v servisných nastaveniach na potvrdenie
inštalácie novej App.
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INŠTALÁCIA NAJNOVŠEJ VERZIE FIRMVÉRU
Pri inštalácii najnovšej verzie firmvéru sa riaďte týmito krokmi:
1.

Dôležité: pred nainštalovaním najnovšieho firmvéru musíte nainštalovať
najnovšiu aplikáciu Skywell App.

2. Najnovšia verzia firmvéru sa nachádza na skywell.com.
Poznámka: potrebujete stiahnuť len súbor watermachine_3.XXX.srec.
3. Skopírujte najnovšiu verziu firmvéru na SD kartu 1 v tablete cez Wi-Fi.
Poznámka: súbor sa musí uložiť do hlavného adresára SD karty 1.
4. Kliknite na ozubené koliesko na ovládacom paneli a zadajte 1111.

5. Kliknite na aktualizovanie firmvéru Update Firmware.

6.

Zvoľte nový firmvér na SD karte.

7.

Nechajte nech App prejde cez proces. Keď skončí, jednotku vypnite
a zapnite.
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NAČÍTANIE LOG A OBRÁZKOV
Pred tým než nainštalujete nové logá alebo obrázky, musíte nainštalovať
najnovšiu verziu aplikácie Skywell App. Ak nie sú nainštalované žiadne logá ani
obrázky, zobrazia sa logá a obrázky Skywell.
Dopredu nahraté šetriče displeja ovládacieho panela je možné modifikovať, aby
zahŕňali logá predajcu/zákazníka alebo iné obrázky. Šetrič displeja a súbory
ovládacieho panela sa musia nasledovne vhodne nazvať (pred prenesením):
● cobranding_logo_dashboard.png
● cobranding_logo_screensaver.png
Vytvoriť môžete jeden obraz pre šetrič displeja a jeden pre ovládací panel.
Viacero obrázkov pre 2 stránky výdaja (horúca a studená) môže byť uložených
na SD karte pre tablet na sekvenčné cyklovanie počas následných stlačení
tlačidiel výdaja horúcej a studenej vody. Tieto obrázky sa musia uložiť na SD kartu
do vnútra zložky s názvom „dispense“. Vo vnútri zložky „dispense“ musia byť dve
zložky s názvom „hot“ (horúca) a „cold“ (studená). Svoje obrázky umiestnite do
jednej alebo obidvoch zložiek. Obrázky stránky výdaja nevyžadujú žiaden formát
pre meno, ale mali by to byť súbory .png.
Na modifikovanie obrazových súborov, ktoré chcete vložiť na displej tabletu,
použite aplikáciu Photoshop. Tu je zopár tipov:
Šetrič displeja: 800 x 600 pixelov alebo menší; závisí od toho, ako obrázok
zapadá do šetriča displeja „wave“.
názov súboru: cobranding_logo_screensaver.png
Ovládací panel: 500 x 300 pixelov alebo menší; umiestnený na priehľadnom
pozadí. názov súboru: cobranding_logo_dashboard.png
Výdaj studenej vody: 900 x 600 pixelov (presne) použitím nepriehľadného
pozadia.
Výdaj horúcej vody: 900 x 600 pixelov (presne) použitím nepriehľadného pozadia.
Poznámka: Čím vyššie bude rozlíšenie stiahnutého originálneho obrázku, tým
budú výsledky lepšie.
Po vymazaní starých súborov korešpondujúcich názvov potiahnite nové súbory
zo svojho počítača na SD kartu.
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Potom aktualizujte App s novo inštalovanými logami vykonaním týchto krokov:
1. Klepnite na ozubené koliesko v pravom dolnom rohu ovládacieho panela.
2. Zadajte administrátorovo heslo 1111.
3. Na stránke rozvrhu generovania klepnite na znova natiahnutie log Reload
Logos.
4. Klepnite na potvrdenie Yes, aby ste povolili App reštartovať sa.
5. Klepnite na aktualizáciu Update App.
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INŠTALÁCIA VIDEA PRISPÔSOBENÉHO ŠETRIČA
DISPLEJA
Pred nainštalovaním videa prispôsobeného šetriča displeja musíte nainštalovať
najnovšiu aplikáciu Skywell App. Vaše video môže byť uspôsobené špecifickým
udalostiam, veku, ročníkom v škole a pod. Video šetriča displeja sa objaví po 15
sekundách nečinnosti a ostane až do dotknutia sa displeja.
Ak nie je nainštalované žiadne video, použije sa vopred nastavené vlnové video
šetriča displeja.
Tu je postup na inštaláciu prispôsobeného šetriča displeja:
1. Prispôsobené video by malo byť 1920 x 1080 (alebo menšie) a kratšie než
30 sekúnd.
2. Najvhodnejšie sú tieto formáty súborov: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Súbor uložte s ľubovoľným menom, ale zachovajte príponu.
4. Pripojte sa cez Wi-Fi k App. Z počítača potiahnite súbor na SD kartu do
zložky šetriča displeja. Ak zložka šetriča displeja neexistuje, vytvorte ju.
5. Aktualizujte App s novo nainštalovaným videom vykonaním toho postupu:
● Klepnite na ozubené koliesko v pravom dolnom rohu ovládacieho
panela.
● Zadajte administrátorovo heslo 1111.
● Klepnite na opätovné natiahnutie App.
● Klepnite na potvrdenie Yes, aby ste povolili App reštartovať sa.

6. Ak je na SD kartu natiahnuté viac než jedno video, App vyberie video na
prehrávanie náhodne. Ak si nejaké video neželáte prehrávať, vymažte ho
z SD karty.
21

INŠTALÁCIA PRISPÔSOBENÝCH PROFILOVÝCH
OBRÁZKOV
Pred nainštalovaním prispôsobených profilových obrázkov musíte nainštalovať
najnovšiu aplikáciu Skywell App.
Ako súčasť funkcie sledovania hydratácie vám odporúčame vytvoriť si profil.
Tento proces poskytuje príležitosť priradiť profilu obrázok. Ak sa nenačítal žiaden
prispôsobený obrázok, potom existuje možnosť vybrať si buď z pôvodných
možností avatarov alebo si nevybrať žiaden obrázok.

Tu je postup na inštalovanie prispôsobeného obrázku na zoznam profilov:
1. Prispôsobený obrázok by mal byť veľkosti 256 x 256 alebo menší.
2. Prípustné formáty súborov sú .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Pripojte sa k Skywell cez Wi-Fi a vytvorte záložku s názvom „avatar“
v hlavnom adresári SD karty.
4. Z počítača potiahnite súbor na SD kartu do záložky avatar.
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5. Aktualizujte App s novo nainštalovanými obrázkami vykonaním tohto
postupu:
● Klepnite na ozubené koliesko v pravom dolnom rohu ovládacieho
panela.
● Zadajte administrátorovo heslo 1111.
● Klepnite na opätovné natiahnutie App.
● Klepnite na potvrdenie Yes, aby ste povolili App reštartovať sa.
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INŠTALÁCIA PRISPÔSOBENÝCH EKO VEDOMOSTNÝCH
OTÁZOK
Pred nainštalovaním vedomostných otázok s výberom odpovede musíte
nainštalovať najnovšiu aplikáciu Skywell App. Odporúčame použiť otázky
týkajúce sa ekológie.
K vedomostným otázkam sa dostanete klepnutím na pravú šípku na ovládacom
paneli.

Ak sa nenačíta do App súbor otázok od používateľa, postupne sa objaví pôvodný
zoznam otázok. Používateľský zoznam otázok môže byť uspôsobený špecifickým
udalostiam, veku, ročníkom v škole a pod.
Tu je postup na inštaláciu prispôsobených vedomostných otázok:
1. Použitím notepadu formulujte otázky nasledujúcim spôsobom:
q Koľko áut je možné poháňať energiou, ktorá sa spotrebuje na výrobu
jednoporciových fliaš vody za 1 rok?
a1 500 TISÍC
a2 1,5 MILIÓNA
a3 200 TISÍC
a4
2
q Koľko percent plastov vyrobených za každý rok skončí v oceáne?
a1 5 %
a2 10 %
a3 20 %
a4 25 %
2
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2. Otázka začína na novom riadku písmenom „q“, za tým nasledujú 4 riadky
odpovedí. Každá odpoveď začína písmenom „a“ a za ním sú postupne
čísla od 1 do 4, potom nasleduje medzera a za ňou je odpoveď. Odpoveď
môže byť prázdna. Správna odpoveď je na novom riadku za poslednou
odpoveďou.
3. Otázky musia byť oddelené prázdnym riadkom.
4. Vložiť sa dá neobmedzený počet otázok.
5. Súbor uložte ako trivia_questions.txt.
6. Potiahnite súbor na SD kartu zo svojho počítača.
7. Aktualizujte App s novo nainštalovanými kvízovými otázkami vykonaním
nasledujúceho postupu:
● Klepnite na ozubené koliesko v pravom dolnom rohu ovládacieho
panela.
● Zadajte administrátorovo heslo 1111.
● Klepnite na opätovné natiahnutie App.
● Klepnite na potvrdenie Yes, aby ste povolili App reštartovať sa.
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ČISTENIE ZARIADENIA SKYWELL PO VÝPADKU
ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zariadenie Skywell bude udržiavať generovanú vodu čerstvú a čistú pokiaľ je
jednotka napájaná z elektrickej siete. Ak je zariadenie Skywell bez napájania
dlhšie ako 4 po sebe nasledujúce hodiny:
1.
Vodu NEPITE.
2.
Obráťte sa na predajcu, aby jednotku vyčistil.

ZISTENIE ĽUBOVOĽNÝCH ABNORMÁLNYCH OKOLNOSTÍ

Zariadenie Skywell generuje vodu s čerstvou a čistou chuťou. Ak z nejakého
dôvodu zistíte akékoľvek abnormality, nezvyčajný zápach, alebo zlú chuť vody:
1.
Vodu NEPITE.
2.
Obráťte sa na predajcu, poskytne vám pomoc.

ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA

1. Stlačením západky otvorte dvierka vzduchového filtra.
2. Vyberte vzduchový filter.
3. Vzduchový filter oplachujte z obidvoch strán (najprv opláchnite z vnútornej
strany smerom von), kým prechádzajúca voda nie je čistá.
4. Nadbytočnú vodu z filtra otraste.
5. Filter vráťte na miesto a uzavrite dvierka. Šípka na ráme filtra by mala byť
najbližšie k prednej časti jednotky a po inštalácii viditeľná.
Poznámka: Vzduchový filter zariadenia Skywell rozhoduje o kvalite a výrobe
vody. V prípade akéhokoľvek poškodenia by sa mal vymeniť.

1

2

DEZINFEKCIA DÁVKOVACIEHO BODU

3

Dávkovací bod by mal používateľ každý deň čistiť. Zariadenie Skywell je
vytvorené so zapusteným dávkovacím bodom, aby sa minimalizoval kontakt
s vonkajším prostredím. Pravidelné používanie dávkovača horúcej vody
dávkovací bod dezinfikuje, ale špeciálna starostlivosť o dávkovací bod pomôže
zaručiť, že vždy budete mať vodu čo najčistejšiu.
1.
Na čistenie otvoru používajte netoxický čistiaci prostriedok.
2.

Odoberte studenú vodu a potom horúcu vodu v dĺžke trvania aspoň 3
sekúnd pre každú možnosť.
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