SKYWELL 5TE
ADMINISTRATÖR
HANDBOK
Atmosfärisk vattengenerator

5TE INFORMATION TILLGÄNGLIG PÅ SKYWELL.COM
Snabbstart användarguide
Administratörshandbok
Senaste app
Senaste firmware
Vid användning av elektriska apparater bör alltid grundläggande
säkerhetsåtgärder följas för att minska risken för brand, elstötar och
personskador eller skador på egendom.
Om Skywell 5TE är utan ström i mer än 4 timmar i följd:
Drick INTE vattnet.
Kontakta din återförsäljare för att rengöra Skywell 5TE.

Version: 1 oktober 2018
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VIKTIGA SÄKERHETSASPEKTER
Skywell 5TE ska hållas upprätt i minst 4 timmar innan den
kopplas till ett eluttag. Att koppla in Skywell kort efter att den har legat på sidan
kan skada kompressorn. Skywell rekommenderar att du aldrig placerar enheten
på sidan.
NOTERA: Efter att vattengenerering har startat kan det ta 90 minuter för vattnet
att nå sin kallaste temperatur.
Koppla ENDAST in Skywell-nätkabeln i ett jordat 208-230V/50Hz
uttag. Rådfråga en elektriker om det behövs.
Skywell serverar vatten så varmt som 97,7° C (208° F). Var
försiktig när du tappar upp varmvatten och låt inte barn tappa upp varmvatten
utan korrekt och direkt tillsyn av en vuxen.
Mixtra inte med ozonpumpen eller generatorn. Ozon släpps ut i
mycket små kvantiteter i Skywell för att ytterligare eliminera bakterier. Om du
försöker att justera pumpen eller generatorn kan du frigöra mer ozon än vad
som föreskrivs.
När du använder Skywell 5TE ska du alltid vidta grundläggande
säkerhetsåtgärder, inklusive men inte begränsat till följande:
1. Skywell är endast avsedd för att tappa upp vatten. Använd INTE andra
vätskor. Använd INTE för andra ändamål. Den begränsade garantin är
ogiltig om den används för att tappa upp andra vätskor.
2. Endast för inomhusbruk. Förvara Skywell på en torr plats (ej utsatt för
nederbörd) borta från direkt solljus. Använd INTE utomhus.
3. Installera och använd endast på en hård, platt och jämn yta.
4. Placera INTE Skywell i ett slutet utrymme eller skåp.
5. Använd INTE Skywell i närheten av explosiva eller brandfarliga ångor.
6. Placera inte Skywell närmare än 45cm/18" från en vägg för att tillåta fritt
luftflöde mellan väggen och Skywell. Det måste vara ett avstånd på minst
45 cm/18" på alla sidor av Skywell.
7. Använd endast korrekt jordade uttag.
8. Ta alltid tag i kontakten och dra rakt ut ur uttaget. Koppla aldrig ur
kontakten genom att dra i sladden.
9. Använd INTE Skywell om sladden blir utsliten eller skadad på annat sätt.
10. För att skydda mot elektrisk stötar ska du INTE sänka ned kabeln eller någon
annan del av Skywell i vatten eller andra vätskor.
11. Låt aldrig barn tappa upp varmvatten utan korrekt och direkt tillsyn av en
vuxen.
12. Använd endast Skywell-godkända delar och tillbehör.
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RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
1. Koppla endast in Skywell i ett jordat uttag.
2. Ta inte bort jordledaren från Skywell-nätsladden. Använd endast Skywellnätkabeln.
3. Misslyckande att följa dessa anvisningar kan orsaka brand eller elektrisk stöt
som kan leda till skada eller till och med dödsfall.
Minst en 7,5 amp elförsörjning krävs. En tidsfördröjningssäkring eller strömbrytare
rekommenderas. Överbelasta inte kretsen. Om det behövs, skaffa en separat
krets som enbart används för Skywell. Skywell måste vara inkopplad i ett uttag
av jordningstyp; jordad i enlighet med lokala koder och förordningar. I händelse
av funktionsfel eller haveri minskar risken för elektrisk stöt genom att skapa en
väg med minst motstånd för elektrisk ström. Om ett kopplingsuttag inte är
tillgängligt är det användarens ansvar och skyldighet att ha ett korrekt jordat
uttag installerat av en kvalificerad elektriker. Jorda inte till en gasledning. Fäst
inte säkringen i den neutrala kretsen eller jordkretsen.

PLACERING AV SKYWELL
1.
2.

3.

Placeringen av Skywell är avgörande för dess vattenskapande framgång.
Bästa placeringen inkluderar:
• 45cm (18") avstånd på alla sidor (inklusive baksidan)
• Ju större rum desto bättre
• Rum där dörrar inte är övervägande stängda
• Typiska lobbyer, utställningsrum och entréer
Säkra att hjulet stannar.
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HUR SKYWELL 5TE FUNGERAR
Skywell 5TE atmosfäriska vattengenerator (AWG) kondenserar vatten från luften
och levererar antingen varmt eller kallt för konsumtion. En fläkt drar in luft genom
ett elektrostatiskt luftfilter och över en värmeväxlare som har kylts under den
indragna luftens fuktpunkt. På denna kylda yta kondenserar och filtreras vattnet
genom ett dubbelskiktigt trådnät in i en rostfri ståltank som är på skenor och som
lätt kan öppnas.
Det genererade vattnet i uppsamlingstanken utsätts för ultraviolett (UV) ljus för
att döda bakterier. Effekten av UV-ljuset övervakas med en unik UV-sensor.
Vattennivån i uppsamlingstanken styrs via djupsensorer. Genererat vatten
pumpas från tanken genom 4 filter. Det första filtret är ett mineraliseringsfilter
som bidrar till att öka pH-nivåerna. Det andra filtret är en granulerat aktiv
kolpatron (GAC) som förbättrar smaken och tar bort organiska kemikalier och
eventuella dåliga lukter. Det tredje filtret är ett kolblock (CB) som tar bort
organiska föreningar (S/VOC) och tungmetaller (Pb, Fe, etc.). Den fjärde
patronen är ett ultrafiltrerings-membranfilter (UF) som tar bort eventuella
återstående fina sediment, suspenderade partiklar, virus och bakterier.
Det genererade vattnet pumpas sedan genom en magnetventil in i den övre
tanken/kyltanken. Den övre tanken/kyltanken har även djupsensorer för att
övervaka volymen. Som en sekundär skyddsåtgärd för att förhindra överflöd
och läckage finns en flottörventil på den inkommande vattenlinjen.
Den övre tanken/kyltanken innehåller ett extra UV-ljus och unik sensor som
ytterligare säkerställer vattenkvaliteten. En kylspole gör vattnet kallt och en
pump tappar upp kallvattnet för användaren. Ett femte filter (kolblock) är
konfigurerat på tappningsledningen för kallvatten som ytterligare en garanti för
att säkerställa vattenkvaliteten.
Vatten flyttas med hjälp av gravitationen från den övre tanken/kyltanken till
ytterligare en tank för varmvatten. Tappningsledningen för varmvatten är
konfigurerad med ett sjätte filter (nät) för att ytterligare säkerställa
vattenkvaliteten. Ozonatorpumpen och generatorn (som producerar 15
sekunder ozon var tredje timme) bidrar med ett extra rengöringselement till
Skywell 5TE.
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VÄLJ EN SPRÅKPREFERENS
Stegen är följande:
1. Slå på enheten.
2. Tillåt appen att laddas helt. Du kommer att veta när den är helt laddad när
skärmsläckaren visas (kommer att vara "vattendroppe"-skärmen om den övre
tanken är tom).

3. Tryck på skärmen för skärmsläckare.
4. Instrumentpanelen kommer att visas. Tryck på kugghjulet i nedre högra hörnet.

5. Ange administratörslösenordet 1111.

6. Tryck på Appspråk.
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7. Välj ditt språk

8. Tryck på Tillämpa.
9. Tryck på Ja för att starta om appen.
Appen startar om på det valda språket. Obs! Om ditt valda språk inte visas
efter omstart måste du installera den senaste Skywell-appen som inkluderar alla
språk. Se anvisningarna i den här administratörshandboken i avsnittet Installera
Skywell-appen.
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VÄLJ METRISK ELLER IMPERIAL
Stegen är följande:
1. Slå på enheten. Låt appen laddas helt och tills skärmsläckaren visas.
2. Tryck på skärmen för skärmsläckare.

3. Tryck på kugghjulet i nedre högra hörnet.

4. Ange lösenordet 1111.

5. Välj antingen Metrisk eller Imperial.

6. Tryck på X för att lämna skärmen.
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TAPPA UPP VATTEN
Tappa upp kallvatten
Efter vattengenerering kan det ta upp till 90 minuter för vattnet att nå sin
maximala kyla på 2,7° Celsius (36°F). Kompressorn kan komma att arbeta
kontinuerligt under denna tid. Kallvatten tillgängligt för att tappas upp kommer att
anpassas till den övergripande vattengenereringen som påverkas av
omgivningsförhållandena.
1. Placera din kopp i mitten av droppbrickan.
2. Tryck på den blåa cirkelknappen till höger om pekskärmen för att tappa upp
kallvatten.
3. Tryck på den blåa cirkelknappen när du tappar upp vattnet tills dess att
önskad mängd uppnåtts.

Barnsäkerhetslås
varmvattenknapp

Kallvattenknapp

Tappa upp varmvatten
Efter vattengenerering kan Skywell värma vattnet upp till 97,7° Celsius/208°F inom
15-20 minuter. Varmvatten tillgängligt för att tappas upp kommer att anpassas till
den
övergripande
vattengenereringen
som
påverkas
av
omgivningsförhållandena.
1. Placera din kopp i mitten av droppbrickan.
2. Tryck och släpp den övre röda upplåsningsknappen (Barnsäkerhetslås) till
vänster om pekskärmen. Du har cirka 10 sekunder på dig för att börja tappa
upp varmvatten innan den röda upplåsningsknappen kommer att behöva
tryckas igen.
3. Tryck på den undre röda cirkelknappen (under den röda upplåsningsknappen)
för att tappa upp varmvatten. Använd med försiktighet.
4. Tryck på den röda cirkelknappen när du tappar upp vattnet tills dess att önskad
mängd uppnåtts.
5. Låt aldrig barn tappa upp varmvatten utan korrekt och direkt tillsyn av en
vuxen.
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SKAPA PERSONLIG HYDRERINGSPROFIL
På instrumentpanel trycker du på mittcirkeln. På sidan Hydreringsprofil, tryck på "+"knappen för att skapa din profil och spåra hydrering. Ange ditt förnamn och initialen
för ditt efternamn.

Valfria profilfunktioner:
Avatarer: Du kan antingen välja en avatar eller ladda upp en anpassad profilbild (inget
av dem krävs). Välj en avatar genom att trycka på pennikonen längst upp på sidan.
Bläddra igenom avataralternativen genom att trycka på rullgardinsmenyn Avatartyper.
Dagliga hydreringsmål:
Ställ in ditt dagliga hydreringsmål genom att svepa det undre fältet. Skywell kommer att
spåra din konsumtion mot ditt mål varje dag. Målet återställs automatiskt dagligen.
PIN-kod: För säkra din hydreringsprofil med en PIN-kod tryck på PÅ-knappen under
AKTIVERA PIN.

LÄGGA TILL UPPTAPPAT VATTEN TILL DIN HYDRERINGSPROFIL

Efter att du har tappat upp vatten kommer en sida med data över upptappat vatten
att visas. Tryck på Lägg till profil-knappen längst ner på sidan. Välj din profil från sidan
Hydreringsprofiler. Data för upptappat vatten läggs automatiskt till i din hydreringsprofil.
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STÄLLA IN VATTENGENERERINGS-PERIODER,
TEMPERATURER OCH TYST LÄGE
Dagligt vattengenererings-schema- Tryck på ikonen Inställningar längst ned till
höger på instrumentpanelen. Ange administratörskoden (1111). Tryck på de 4
knapparna och använd rullningslisten för att ställa in ett genereringsschema. Du
kan ställa in upp till 4 olika tidsperioder. Om du ställer in alla fyra tidsperioder till
"PÅ" kommer du att producera mest vatten.

Varm/kallvatten temperaturinställningar/schemaläggning - Tryck på pennikonen
bredvid varm temperatur eller kall temperatur och använd rullningslisten för att
ändra vattentemperaturen. Tryck på "Spara och skicka temperatur" för att spara
ändringar.

Tyst läge - Tryck på fläktikonen längst ned till höger på hemsidan. Välj Tyst läge
för 1, 2 eller 3 timmar. Fläkten startar automatiskt om vid slutet av den valda
tidsperioden. Vattengenerering kommer inte att inträffa i Tyst läge.

Denna funktion är speciellt användbar när Skywell är placerad i ett mötesrum.
Tyst läge kan vanligtvis implementeras för mötets längd.
12

STÄLLA IN TID OCH DATUM
Installera alltid den senaste Skywell-appen innan du påbörjar denna procedur.
Du måste ställa in tid och datum (en gång) under förinstallationsprocessen och
eventuellt om Skywell flyttas till en annan tidszon. Stegen är följande:
1. Tryck på kugghjulsknappen längst ned till höger. Lösenordsskärmen visas.
Ange 1111.

2. Tryck på datum- och tidsfältet i mitten längst upp. Detta öppnar skärmen för
att ändra Datum och tid.
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3. Från vänster börjar du fylla i informationen som är relevant för enhetens
plats.

4. När du har valt kontinenten och regionen går du till den nedre halvan av
skärmen och väljer datum och tid. Tryck på "Tillämpa" i det nedre högra
hörnet. Appen kommer att be om tillstånd för att starta om. Välj Ja.
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ANSLUT VIA WI-FI TILL SKYWELL
Tre steg måste vidtas för att ansluta trådlöst med Skywell.
1.
2.
3.

Anslut Skywell-plattan till internet. Detta behöver normalt endast slutföras
en gång om inte enheten flyttas till en plats som kräver gränssnitt med en
annan internetanslutning.
Slå på FTP (File Transfer Protocol) i Skywell.
Öppna en FTP-klient på din bärbara dator.

Anslut Skywell till Internet och slå på FTP
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

På instrumentpanelen trycker du på kugghjulsikonen i nedre högra hörnet.
(bild 1)
Ange administratörskoden 1111 och tryck på OK. (bild 2)
Klicka på Wi-Fi-ikonen. (bild 3)
Välj ditt nätverk och ange lösenordet. Du kan lämna
tangentbordsskärmen genom att trycka på det öppna skärmutrymmet
ovanför tangentbordet.
Ange Anslut nu. (bild 4)

1

2

3

4

Notera IP-adressen dvs ftp://10.01.29:2121 i exemplet. Din IP-adress
kommer att vara annorlunda.
Tryck på "X" för att lämna skärmen.
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Öppna en FTP-klient på din bärbara dator.
1. Öppna en FTP-klient på din bärbara dator. Skywell rekommenderar
CyberDuck för Mac eller FileZilla för PC, men vilken FTP-klient som helst
kommer att fungera.
2. Användarnamn: administrator Lösenord: password (små bokstäver)
3. Anslut till din Skywell genom att använda värdena från #6 ovan.
4. Du kan sedan dra nya filer till plattans SD-kort från din dator efter att du
raderat de gamla filerna (förutom appen) med motsvarande namn.
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INSTALLERA SKYWELL-APPEN
Den senaste versionen av Skywell-appen finns på Skywell.com. (pw 2856) och
kan installeras via Wi-Fi. Vi uppmuntrar dig att alltid ha den senaste appversionen i drift. Appversionen som för närvarande finns på Skywell-enheten kan
hittas genom att öppna Serviceinställningar (tryck på det övre högra hörnet på
instrumentpanelen och ange 2856 som lösenord) och trycka på Om.
Här är stegen för att installera den senaste Skywell-appen:
1. Ta inte bort den tidigare appen. Användarprofilinformationen behålls om
du helt enkelt lägger till den nya appen på SD-kortet.
2. Tryck på kugghjulet i nedre högra hörnet på instrumentpanelen och ange
sedan administratörslösenordet 1111.
3. Tryck på Uppdatera app.

4. Tryck på den nya skywell.apk som lagts till SD-kortet 1 och tryck på
Uppdatera nu.
5. Tryck på Ok för att Ersätta app. Tryck på Installera.
6. Tryck på ikonen i det övre högra hörnet och tryck sedan på Skywelllogotypen.
7. MCU-enheten kommer att anslutas till plattan och installationen ska vara
komplett. Detta tar cirka 15 sekunder.
8. Tryck på "Om" i Serviceinställningar för att bekräfta den nya appinstallationen.
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INSTALLERA DEN SENASTE FIRMWARE-VERSIONEN
Följ dessa steg för att installera den senaste firmware-versionen:
1.

Viktigt: Du måste installera den senaste Skywell-appen innan du installerar
den senaste firmware.

2. Den senaste firmware-versionen finns på skywell.com
Notera: du behöver bara ladda ner watermachine_3.XXX.srec-fil.
3. Kopiera den senaste firmware-versionen till SD-kort 1 på plattan via WiFi.
Notera: filen måste sparas i roten för sd-kort 1.
4. Klicka på kugghjulet på instrumentpanelen och ange 1111.

5. Klicka på Uppdatera firmware.

6.

Välj den nya firmware från SD-kortet.

7.

Ge appen tid att gå igenom processen. När du är klar, återaktivera
strömmen till enheten.
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LADDA LOGOTYPER OCH BILDER
Du måste installera den senaste Skywell-appen innan du installerar nya
logotyper eller bilder. Skywell-logotyper och bilder visas om inga logotyper eller
bilder är installerade.
Den förinstallerade skärmsläckaren och instrumentpanelen kan ändras för att
inkludera återförsäljar-/kundlogotyper eller andra bilder. Skärmsläckaren och
instrumentpanel-filerna måste namnges korrekt (före uppladdning) enligt
följande:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Du kan skapa en bild var för skärmsläckaren och instrumentpanelen.
Flera bilder för de 2 upptappningssidorna (varmt och kallt) kan sparas på SDkortet för plattan att successivt köra igenom under de följande fördjupningarna
av de varma och kalla upptappningsknapparna. Dessa bilder måste sparas på
SD-kortet i en mapp som heter "upptappning". Det måste finnas två mappar
inuti "upptappning" som heter "varmt" och "kallt". Placera dina bilder i någon av
dem eller både den varma och kalla mappen. Bilderna för upptappning kräver
inget namnformat, men ska vara en .png-fil.
Använd Photoshop för att ändra bildfiler som du vill infoga på plattans skärmar.
Här är några tips:
Skärmsläckare: 800 x 600 pxl eller mindre; beror på hur bilden kopplas ihop med
skärmsläckaren "våg" .filnamn: cobranding_logo_screensaver.png
Instrumentpanel: 500 x 300 pxl eller mindre; placeras på en transparent
bakgrund.
filnamn: cobranding_logo_dashboard.png
Kall upptappning: 900 x 600 pxl (exakt) med en icke-transparent bakgrund.
Varm upptappning: 900 x 600 pxl (exakt) med en icke-transparent bakgrund.
Notera: Ju högre upplösning av den nedladdade originalbilden desto bättre blir
resultatet.
Dra de nya filerna till SD-kortet från din dator efter att du raderat de gamla
filerna med motsvarande namn.
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Uppdatera sedan appen med de nyligen installerade logotyperna genom att
göra följande:
1. Tryck på kugghjulet i det nedre högra hörnet på instrumentpanelen
2. Ange administratörslösenordet 1111.
3. På sidan Genereringsschema trycker du på Ladda om logotyper.
4. Tryck på Ja om du vill tillåta att appen startas om.
5. Tryck på Uppdatera app.
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INSTALLERA EN ANPASSAD VIDEOSKÄRMSLÄCKARE
Du måste installera den senaste Skywell-appen innan du installerar en anpassad
videoskärmsläckare. Din video kan skräddarsys för specifika händelser, åldrar,
årskurser etc. Videoskärmsläckaren visas efter 15 sekunder av inaktivitet och
stannar kvar tills skärmen berörs.
Om ingen video är installerad används standardskärmsläckaren "vågen".
Här är stegen för att installera en anpassad skärmsläckare:
1. Den anpassade videon ska vara 1920 x 1080 (eller mindre) och under 30
sekunder.
2. Dessa filformat fungerar bäst: .wmv/.mov/.mp4 /.avi.
3. Spara filen med det namn du vill ha, men behåll förlängningen.
4. Anslut via WIFI till appen. Dra filen till SD-kortet från din dator till
skärmsläckarmappen. Skapa en skärmsläckarmapp om det inte finns
någon.
5. Uppdatera sedan appen med de ny-installerade logotyperna genom att
göra följande:
• Tryck på kugghjulet i det nedre högra hörnet på instrumentpanelen
• Ange administratörslösenordet 1111.
• Tryck på Ladda om app.
• Tryck på Ja om du vill tillåta att appen startas om.

6. Om mer än en video laddas upp till SD-kortet väljer appen slumpmässigt
den video som spelas upp. Ta bort de videos på SD-kortet som du inte vill
spela upp.
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INSTALLERA ANPASSADE PROFILBILDER
Du måste installera den senaste Skywell-appen innan du installerar anpassade
profilbilder.
Som en del av funktionen Spåra hydrering uppmuntras du att skapa en profil.
Den processen ger möjlighet att lägga till en bild till profilen. Om ingen
anpassad bild laddas upp är alternativet att antingen välja från ett standardval
av avatarer eller inte välja någon bild.

Här är stegen för att installera en anpassad bild till profillistan:
1. Den anpassade bilden ska vara 256 x 256 eller mindre.
2. Godtagbara filformat är .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Anslut till Skywell via WIFI och skapa en mapp som heter "avatar" på SDkortets rot.
4. Dra filen till SD-kortet från datorn till avatarmappen.
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5. Uppdatera sedan appen med de ny-installerade bilderna genom att
göra följande:
• Tryck på kugghjulet i det nedre högra hörnet på instrumentpanelen
• Ange administratörslösenordet 1111.
• Tryck på Ladda om app.
• Tryck på Ja om du vill tillåta att appen startas om.
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INSTALLERA ANPASSADE ECO TRIVIA-FRÅGOR
Du måste installera den senaste Skywell-appen innan du installerar triviaflervalsfrågor. Vi uppmuntrar användningen av miljörelaterade frågor.
Trivia-frågor nås genom att trycka på högerpilen på instrumentpanelen.

En standardlista med frågor visas i följd om ingen användaruppsättning laddats
till appen. Användarens lista kan skräddarsys för specifika händelser, åldrar,
årskurser, etc.
Här är stegen för att installera en anpassad uppsättning trivia-frågor:
1. Formulera frågorna på följande sätt, genom att använda Notepad:
q Hur många bilar skulle du kunna driva med den energi som krävs för att
producera ett års värde av flaskvatten för en servering?
a1 500 TUSEN
a2 1,5 MILJONER
a3 200 TUSEN
a4
2
q Vilken procentandel av plast som produceras varje år hamnar till slut i
havet?
a1 5%
a2 10%
a3 20%
a4 25%
2
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2. Frågor börjar på en ny rad med prefixet "q", följt av 4 rader med svar.
Varje svarsrad har ett "a"-prefix följt av ett följande tal från 1 till 4 följt av ett
mellanslag och sedan ett svar. Svaret kan vara tomt. Det korrekta svaret
kommer på en ny rad efter det sista svaret.
3. Frågor måste separeras med en tom rad.
4. Ett obegränsat antal frågor kan anges.
5. Spara filen som trivia_questions.txt
6. Dra filen till SD-kortet från din dator.
7. Uppdatera sedan appen med de ny-installerade quizet genom att göra
följande:
• Tryck på kugghjulet i det nedre högra hörnet på instrumentpanelen
• Ange administratörslösenordet 1111.
• Tryck på Ladda om app.
• Tryck på Ja om du vill tillåta att appen startas om.
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RENGÖRA SKYWELL EFTER ETT STRÖMAVBROTT
Skywell kommer att hålla det genererade vattnet friskt och rent så länge som
det finns ström till enheten. Om Skywell 5TE är utan ström i mer än 4 timmar i följd:
1.
Drick INTE vattnet.
2.
Kontakta din återförsäljare för att rengöra enheten.

UPPTÄCKA EVENTUELLA ONORMALA
OMSTÄNDIGHETER

Skywell genererar färskt vatten som smakar rent. Om du av någon anledning
upptäcker någon onormal omständighet, ovanlig lukt eller om vattnet smakar
illa:
1.
Drick INTE vattnet.
2.
Kontakta din återförsäljare för hjälp.

RENGÖRA LUFTFILTRET
1. Öppna luftfilterdörren genom att trycka på spärren.
2. Ta bort luftfiltret;
3. Skölj luftfiltret på båda sidor (skölj inifrån/ut först) tills vattnet som passerar
genom det kommer ut klart.
4. Skaka av vattenöverskott från filtret.
5. Sätt tillbaka filtret i facket och lås dörren. Pilen på filterhöljet ska vara
närmast enhetens framsida och synlig efter installationen.
Notera: Luftfiltret är avgörande för Skywells vattenkvalitet och produktion.
Det ska bytas ut om någon skada föreligger.

1

2

DESINFICERA TAPPNINGSPUNKTEN

3

Tappningspunkten ska rengöras dagligen av användaren. Skywell är utformad
med en fördjupad tappningspunkt för att minimera kontakten med den yttre
miljön. Regelbunden användning av varmvattentappen kommer i allmänhet
att desinficera tappningspunkten, men extra försiktighet vid tappningspunkten
bidrar till att säkerställa att du alltid har så rent vatten som möjligt.
1.
2.

Använd ett giftfritt rengöringsmedel för att rengöra munstycket.
Tappa upp kallvatten och sedan varmvatten i minst 3 sekunder vardera.
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