SKYWELL 5TE
YÖNETİCİ
KILAVUZU
Atmosferik Su Üreteci

5TEHAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN SKYWELL.COM
ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ
Hızlı Başlangıç Kullanıcı Kılavuzu
Yönetici Kılavuzu
Güncel Uygulama
Güncel Ürün Yazılımı
Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve insanların veya malların
zarar görmesine yönelik risklerin azaltılması için temel güvenlik tedbirleri
uygulanmalıdır.
Eğer Skywell5TEaralıksız 4 saatten fazla süre elektriksiz kalırsa:
Suyu İÇMEYİN.
Skywell5TE’yi temizlemek için bayiniz ile iletişime geçin.

Versiyon: 1 Ekim 2018
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ÖNEMLİ GÜVENLİK HUSUSLARI
Skywell5TEherhangi bir elektrik prizine bağlanmadan önce en az 4
saat boyunca dik tutulmalıdır. Skywell’in yan şekilde bırakıldıktan kısa bir süre sonra
elektriğe bağlanması kompresöre zarar verebilir. Skywell,cihazı asla yan olarak
tutmamanızı tavsiye eder.
NOT: Su üretimi başladıktan sonra, suyun en düşük sıcaklığa ulaşması 90 dakika
sürebilir.
Skywellelektrik kablosunu SADECE topraklanmış bir 208230V/50Hz prize takın. Gerekirse, bir elektrik tesisatçısına danışın.
Skywell 97,7°C (208° F) sıcaklığa kadar su üretmektedir. Sıcak su
alırken dikkat edin ve uygun ve doğrudan yetişkin gözetimi altında olmadığı
durumlarda çocukların sıcak su almalarına izin vermeyin.
Ozonatör pompası veya üretece müdahale etmeyin. Ozon,
bakteri oluşumunun engellenmesi için Skywell’e çok ufak miktarlarda
verilmektedir. Pompayı veya üreteci ayarlamaya çalışmak, gerektiğinden daha
fazla ozonun serbest kalmasına neden olabilir.
Skywell5TE cihazını kullanırken,aşağıda belirtilenler dahil fakat bunlarla sınırlı
olmamak üzere her zaman temel güvenlik tedbirlerini uygulayın:
1. Skywellsadece
su
dağıtımı
amacıyla
kullanılmalıdır.
Diğer
sıvıları
KULLANMAYINIZ. Farklı amaçlar için KULLANMAYINIZ. Diğer sıvıların dağıtımı
için kullanılması durumunda Sınırlı Garantigeçersiz hale gelecektir.
2. Sadece kapalı mekanlarda kullanıma uygundur.Skywellürününüzü kuru bir
yerde (neme maruz kalmadığı bir yerde) doğrudan güneş ışığından uzakta
olacak şekilde saklayın. Dış mekanlarda KULLANMAYIN.
3. Sadece sert, düz ve pürüzsüz bir yüzeyde kurun ve kullanın.
4. Skywell ürününüzü kapalı bir alana veya dolaba YERLEŞTİRMEYİN.
5. Skywell ürününüzü patlayıcı veya yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda
ÇALIŞTIRMAYIN.
6. Skywellürününü bir duvara 45cm/18” mesafeden fazla yaklaştırmayın ve
böylece duvar ile Skywell arasında hava akımı sağlayın. Skywell ürününüzün
tüm kenarlarında en az 45cm/18”açıklık bulunmalıdır.
7. Sadece gerektiği şekilde topraklanmış prizlerde kullanın.
8. Her zaman elektrik fişini tutun ve doğrudan prizden çekin. Asla kabloyu
çekmek suretiyle prizden çekmeyin.
9. Elektrik kablosu aşınmış ise veya diğer şekillerde hasar görmüş ise, Skywell
ürününüzü kullanmayın.
10. Elektrik çarpmalarına karşı önlem almak için, elektrik kablosunu veya Skywell
ürününüzün diğer herhangi bir parçasını suya veya diğer sıvılara batırmayın.
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11. Uygun ve doğrudan yetişkin gözetimi altında olmadan çocukların üründen
sıcak su almalarına asla izin vermeyin.
12. Sadece Skywell tarafından onaylanmış parçaları ve aksesuarları kullanın.

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ
1. Skywellürününüzü sadece topraklanmış bir prize takın.
2. Skywell elektrik kablosunda bulunan topraklama ucunu çıkarmayın.Sadece
Skywellelektrik kablosunu kullanın.
3. Bu talimatların yerine getirilmemesi yangınlara veya yaralanmayla ve hatta
ölümle sonuçlanabilecek elektrik çarpmalarına neden olabilir.
Minimum7,5 amperlik elektrik temini gerekmektedir. Zaman geciktirmeli bir
sigorta veya şalter kullanılması tavsiye edilmektedir. Devreye fazla yükleme
yapmayın. Gerekirse, sadece Skywell için kullanılmak üzere ayrı bir devre
sağlayın. Skywell ürünü, dişi ve topraklanmış türde bir prize takılmalı, geçerli yerel
kurallar ve yönetmelikler uyarınca topraklanmalıdır. Ürünün bozulması veya
düzgün çalışmaması halinde topraklama, elektrik akımı için en az direncin
bulunduğu yolağı sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltacaktır.Eğer dişi bir priz
bulunmuyorsa, düzgün şekilde topraklanmış bir prizin gerekli yetkinliklere sahip bir
elektrik tesisatçısı tarafından tesis edilmesini sağlamak kullanıcının kişisel
sorumluluğu ve yükümlülüğüdür.

SKYWELL’İN YERLEŞTİRİLMESİ
1.
2.

3.

Skywellürününün yerleştirilmesi su üretimindeki başarı açısından kritik
öneme sahiptir.
En iyi yerleştirme şekilleri aşağıdaki özelliklere sahiptir:
• Tüm kenarlarda 45cm (18”) açıklık (arkası dahil)
• Oda ne kadar büyük olursa o kadar avantajlı olacaktır
• Kapıları sürekli olarak kapalı olmayan bir oda
• Genellikle lobiler, teşhir alanları ve koridorlar
Tekerlek stoperlerini sabitleştirin.
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SKYWELL 5TENASIL ÇALIŞIR
Skywell5TEatmosferik su üreteci (AWG) havayı yoğunlaştırarak sıvı haline getirir ve sıcak ya
da soğuk olarak tüketim amaçlı olarak sağlar. Bir pervane havayı elektrostatik hava
filtresi aracılığıyla ve giren havanın yoğunlaşma noktasının altındaki bir dereceye
kadar soğutulmuş bir soğutucu üzerinden çeker. Bu soğutulmuş yüzey üzerinde,
su yoğunlaşır ve çift katmanlı tel kafes içerisinden rayların üzerinde bulunan ve
kolayca açılabilen paslanmaz çelik bir depoya filtrelenerek aktarılır.
Su toplama deposuna aktarılan üretilen su, bakterileri öldürmek için ultraviyole
(UV) ışınlara maruz bırakılır. UV ışınlarının etkinliği özel bir UV sensörü ile takip edilir.
Toplama deposundaki su düzeyi derinlik sensörleri ile kontrol edilir. Üretilen su
depodan 4 filtre aracılığıyla pompalanır. İlk filtre pH düzeylerini artırmaya
yarayan bir mineralizasyon filtresidir.İkinci filtre tadı iyileştiren ve organik
kimyasallar ile kötü kokuları uzaklaştıran taneli aktif karbon (GAC) kartuşudur.
Üçüncü filtre ise organik bileşenleri (S/VOClar) ve ağır metalleri (Pb, Fe vb.) yok
eden karbon blok (CB) filtredir. Dördüncü kartuş kalan tüm ince tortuları,
istenmeyen parçacıkları, virüsleri ve bakterileri yok eden bir ultra filtreleme (UF)
membran filtredir.
Üretilen su daha sonra bir solenoit vana aracılığıyla üst/soğuk depoya
pompalanır. Üst/soğuk depoda da hacmi izleyen derinlik sensörleri
bulunmaktadır. Fazla doldurulmasını ve sızıntıyı önlemek amacıyla ikinci bir tedbir
olarak, gelen su hattı üzerinde bir şamandıralı vana bulunmaktadır.
Üst/soğuk su deposu ek bir UV ışını ve su kalitesini sağlayan özel bir sensöre de
sahiptir. Soğutma bobini suyu soğutur ve bir pompa, kullanıcıya soğuk suyu temin
eder. Beşinci filtre (karbon blok) suyun kaliteli olmasını sağlamak içindiğer bir
önlem olarak soğuk su dağıtım hattı üzerinde yer almaktadır.
Su, üst/soğuk depodan sıcak su için ek bir depoya doğal akış ile aktarılır. Sıcak su
dağıtım hattında suyun kaliteli olmasını sağlamak için altıncı bir filtre (tel)
bulunur.Ozonatör pompası ve üretici (3 saatte bir 15 saniye boyunca ozon üretir)
Skywell 5TE ürünü için ek bir temizlik elemanı görevi görürler.
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DİL SEÇİMİ
Aşağıda belirtilen adımlar takip edilmelidir:
1. Üniteyi açın.
2. Uygulamanın
tamamen
yüklenmesini
sağlayın.
Ekran
koruyucu
görüntülendiğinde tamamen yüklendiği anlaşılır (üst depo boş ise “su damlası”
ekranı görülür).

3. Ekran koruyucu ekranına dokunun.
4. Gösterge görüntülenecektir. Alt sağ köşede bulunan çarkadokunun.

5. Yönetici şifresi1111’i girin.

6. Uygulama Dili’ne dokunun.
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7. Dilinizi seçin

8. Uygula Seçeneğine Dokunun.
9. Uygulamayı tekrar başlatmak için Evet seçeneğine dokunun.
Uygulama seçilen dilde tekrar başlayacaktır. Not: Eğer seçtiğiniz dil tekrar
başlattıktan sonra görüntülenemiyor ise, tüm dilleri içeren güncel
SkywellUygulaması’nı yüklemeniz gerekecektir. Bu Yönetici Kılavuzu içerisinde
Skywell Uygulamasını İndirme başlıklı bölümde yer alan talimatlara bakınız.
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METRİK VEYA İNGİLİZ ÖLÇÜ BİRİMİ SEÇİMİ
Aşağıdaki adımları takip edin:
1. Üniteyi açın. Uygulamanın tamamen yüklenmesini sağlayın. Ekran koruyucu
görüntülenir.
2. Ekran koruyucu ekranına dokunun.

3. Sağ alt köşede bulunan çarka dokunun.

4. 1111 şifresini girin.

5. Metrik veya İngiliz ölçü birimini seçin.

6. Ekrandan çıkmak için X’e dokunun.
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SUYUNDAĞITIMI
Soğuk Su Dağıtımı
Suyun üretilmesinin ardından, suyun ulaşabileceği maksimum soğuk su derecesi
olan 2,7°C (36°F) sıcaklığa ulaşması 90 dakikaya kadar sürebilir. Bu süre içerisinde,
kompresör sürekli olarak çalışabilir. Dağıtım için mevcut olan soğuk su, ortam
koşullarından etkilenen genel su üretimine uygun olacaktır.
1. Bardağınızı damlama tepsisinin merkezine yerleştirin.
2. Soğuk su elde etmek için dokunmatik ekranın sağında bulunan mavi yuvarlak
düğmeye basın.
3. İstenen doluluk düzeyi elde edilene kadar mavi yuvarlak düğmeye basmaya
devam edin

ÇocukGüvenlikKilidi
Sıcak Su Düğmesi

Soğuk Su Düğmesi

Sıcak Su Dağıtımı
Su üretildikten sonra, Skywellsuyu 97,7°C/208°F sıcaklığa kadar 15-20 dakika
içerisinde ısıtılabilir. Dağıtım için mevcut olan sıcak su,ortam koşullarından etkilenen
genel su üretimine uygun olacaktır.
1. Bardağınızı damlama tepsisinin merkezine yerleştirin.
2. Dokunmatik ekranın solundaüstte yer alan kırmızı kilit açma düğmesine(Çocuk
Güvenlik Kilidi) basın ve bırakın. Kırmızı kilit açma düğmesinetekrar basmanız
gerekmeden önce sıcak su dağıtımı başlayana kadar yaklaşık 20 saniye süreniz
olacaktır.
3. Sıcak su almakiçinalttaki kırmızı yuvarlak düğmeye (kırmızı kilit açma düğmesi)
basın. Dikkatli bir şekilde kullanın.
4. İstenen doluluk düzeyi elde edilene kadar kırmızı yuvarlak düğmeyebasın.
5. Gereken şekilde ve doğrudan yetişkin gözetiminde olmadan asla çocukların
cihazdan sıcak su almalarına izin vermeyin.
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SKYWELL UYGULAMASI GÖSTERGE PANELİ
ZAMAN VE
TARİH

ÖZEL
LOGO

SOĞUK DEPO
HACMİ

SIVI ALMA
PROFİLİ/
ÖZEL
RESİMLER
ÖZEL TEST

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

METRİK VEYA
İNGİLİZ ÖLÇÜM
BİRİMİNDE
SICAK/SOĞUK SU
SICAKLIĞI

SON FİLTRE
DEĞİŞİKLİĞİNDEN
BERİ TEMİN EDİLEN
TOPLAM MİKTAR

SESSİZ MOD &
KULLANICI
AYARLARI
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KİŞİSEL SIVI ALMA PROFİLİ OLUŞTURMA
Gösterge Paneli sayfasında, ortadaki yuvarlağa dokunun. Sıvı Alma Profili sayfasında,
profilinizi oluşturmak ve sıvı alımını izlemek için + seçeneğine dokunun. Adınızı ve
soyadınızın baş harflerini girin.

İsteğe Bağlı Profil Özellikleri:
Avatarlar: Bir avatar seçebilir veya özel bir resim yükleyebilirsiniz (ikisi de zorunlu
değildir).Sayfanın üst kısmında yer alan kalem ikonuna dokunarak bir avatar seçin.
Açılan Avatar Türleri menüsüne dokunarak avatar opsiyonlarını inceleyin.
Günlük Sıvı Alma Hedefleri:
Altta yer alan çubuğu kaydırmak suretiyle günlük sıvı alım hedefinizi belirleyin.
Skywell,tüketiminizi ve buna karşılık günlük hedefinizi takip edecektir. Hedef günlük olarak
otomatik şekilde yeniden oluşturulacaktır.
PIN Kodu: Sıvı Alma Profilinizi bir PIN kodu ile sabitlemek isterseniz, PIN ETKİNLEŞTİR altında
AÇIK düğmesine dokunun.

DAĞITILAN SU VERİLERİNİ SIVI ALMA PROFİLİNE EKLEME

Su dağıtımını yaptıktan sonra, dağıtılan su verilerini gösteren bir sayfa görüntülenecektir.
Sayfanın altında yer alan Profile Ekle düğmesine dokunun. Sıvı Alma Profilleri sayfasından
profilinizi seçin. Dağıtılan su verileri otomatik olarak sıvı alma profilinize eklenir.
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SU ÜRETİM SÜRELERİNİ, SICAKLIKLARI VE SESSİZ MOD
AYARLAMA
Günlük Su Üretim Programı–Gösterge panelinin sağ alt köşesinde yer alan Ayarlar
ikonuna dokunun. Yönetici PIN kodunu (1111) girin. 4 düğmeye dokunun ve bir
üretim programı oluşturmak için kaydırılabilir çubuğu kullanın. 4 farklı süre
oluşturabilirsiniz. Dört sürenin tümünü “AÇIK” olarak ayarlamak, en fazla su
üretimini sağlayacaktır.

Sıcak ve Soğuk Su Sıcaklık Ayarları/Zaman Ayarları – Sıcak Su veya Soğuk Su
seçeneği yanında yer alan kalem ikonuna dokunun ve su sıcaklığını değiştirmek
için kaydırılabilir çubuğu kullanın. "Kaydet ve Sıcaklığı Gönder" tuşunadokunarak,
değişiklikleri kaydedin.

Sessiz Mod–Ana sayfanın sağ alt köşesinde yer alan pervane ikonuna dokunun.
1, 2 veya 3 saatlik süreler için Sessiz Mod’u seçin. Pervane, seçilen sürenin
sonunda otomatik olarak yeniden başlayacaktır. Su üretimi Sessiz Mod’da
gerçekleşmeyecektir.

Bu özellik, bilhassaSkywell bir toplantı odasına yerleştirilmiş ise kullanışlı hale
gelmektedir. Sessiz Mod genellikle toplantı süresi boyunca uygulanabilir.
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ZAMAN VE TARİH AYARLARI
Bu prosedürü başlatmadan önce her zaman en sonSkywellUygulamasını indirin.
Zamanı ve tarihi,ön yükleme süreci sırasında (bir kez) ve muhtemelen Skywell
farklı bir zaman dilimine taşındığında ayarlamanız gerekecektir. Aşağıdaki
adımları takip edin.
1. Sağ alt köşede yer alan
görüntülenecektir. 1111 girin.

çark

düğmesine

dokunun.

Şifre

ekranı

2. Merkez üst kısımda yer alan tarih ve zaman çubuğuna dokunun. Bu, Tarih ve
Zaman değişikliği ekranını açacaktır.
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3. Ünitenin bulunduğu yere dair bilgileri soldan başlayarak doldurun.

4. Kıtayı ve bölgeyi seçtikten sonra, ekranın alt yarısına gidin, tarih ve zamanı
seçin. Sağ alt köşede bulunan “Uygula” düğmesine dokunun. Uygulama
yeniden başlamak için izin isteyecektir. Evet seçeneğini seçin.
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SKYWELL’E KABLOSUZ AĞ İLE BAĞLANMA
Skywellcihazına kablosuz ağ üzerinden bağlanmak için aşağıda yer alan üç
adımın takip edilmesi gerekmektedir.
1.
2.
3.

Skywell tabletini internete bağlayın. Bu işlem normal şartlar altında sadece
ünite, farklı bir internet bağlantılıarayüz gerektiren farklı bir konuma
taşındığında yapılmalıdır.
Skywell’deFTP’yi (Dosya Transfer Protokolü) açın.
Dizüstü bilgisayarınızda FTP Client programını açın.

Skywell’i İnternete Bağlayınve FTP’yi Açın
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Gösterge panelinde, sağ alt köşede yer alan ayarlar ikonuna dokunun.
(resim1)
Yönetici PIN kodunu 1111 olarak girin ve OK (TAMAM) seçeneğine
dokunun. (resim 2)
Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı) ikonuna tıklayın. (resim 3)
İnternet ağınızı seçin ve şifreyi girin. Klavye ekranından çıkmak için
klavyenin üstünde yer alan açık ekran boşluğuna dokunun.
Şimdi Bağlan seçeneğine tıklayın. (resim4)

1

2

3

4

IP adresinin örnekte ftp://10.01.29:2121 olduğuna dikkat edin. Sizin IP
adresiniz farklı olacaktır.
Ekrandan çıkmak için “X”edokunun.
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Dizüstü Bilgisayarınızda bir FTP Client programını Açın
1. Dizüstü bilgisayarınızdaFTPclientprogramını açın.Skywell,Mac bilgisayarlar için
CyberDuckveya PC bilgisayarlar için FileZillaprogramlarını tavsiye eder, fakat
herhangi bir FTP clientprogramı da işlemi yapmanızı sağlayacaktır.
2. Kullanıcı adı: administratorŞifre: password (hepsi küçük harf ile)
3. Skywellürününüzü yukarıda 6numaralı maddede yer alan sayıları kullanarak
internete bağlayın.
4. Artık ilgili isimlieski dosyaları (Uygulama hariç) sildikten sonra bilgisayarınızdan
tabletinizin SD kartına yeni dosyalar sürükleyebileceksiniz.
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SKYWELL UYGULAMASINI YÜKLEME
Skywell Uygulamasının en güncel sürümü Skywell.com adresinde bulunabilir(pw
2856)ve Wi-Fi aracılığıyla indirilebilir.Kullandığınız Uygulama sürümünün her
zaman en son sürüm olmasına dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.Şu anda Skywell
ünitesinde kullanılan Uygulama sürümü Hizmet Ayarları bölümüne girerek
(gösterge panelinin sağ üst köşesine dokunun ve şifre olarak 2856girin) ve
Hakkında seçeneğine dokunarak bulunabilir.
En güncel Skywell Uygulamasını indirmek için takip edilmesi gereken adımlar
aşağıdaki gibidir:
1. Önceki Uygulamayı silmeyin. Yeni Uygulamayı SD kartınıza eklemeniz
durumunda, kullanıcıprofil bilgileri saklanacaktır.
2. Gösterge panelinin sağ alt köşesinde bulunan ayarlar ikonuna dokunun ve
sonrasında Yönetici şifresi olarak 1111 girin.
3. Uygulamayı Güncelle seçeneğine dokunun.

4. SD kart 1’e eklenen yeniskywell.apk’ye dokunun ve Update Now (Şimdi
Güncelle) seçeneğine dokunun.
5. Uygulamayı yeni sürüm ile değiştirmek için Ok (Tamam) seçeneğine
dokunun.Install (İndir) seçeneğine dokunun.
6. Sağ üst köşede yer alan ikona dokunun ve sonrasında Skywell logosuna
dokunun.
7. MCU, tablete bağlanacak ve indirme tamamlanacaktır. Bu işlem yaklaşık
15 saniye sürecektir.
8. Yeni Uygulama indirmeyi onaylamak için Hizmet Ayarları kısmında
“Hakkında” seçeneğine dokunun.
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ÜRÜN YAZILIMININ SON SÜRÜMÜNÜ YÜKLEME
Ürün yazılımının son sürümünü indirmek için bu adımları takip edin:
1. Önemli: ürün yazılımının son sürümünü indirmeden önce güncel Skywell
Uygulamasını indirmiş olmanız gerekir.
2. Ürün yazılımının son sürümü skywell.com adresinde bulunabilir.
Not: sadece watermachine_3.XXX.srec dosyasını indirmeniz gerekir.
3. Güncel ürün yazılımı
1]WiFiaracılığıyla kopyalayın.

sürümünü,

tabletteki

SDcard1’e

[SD

kartı

Not:dosyanın sdcard1 kaynağında kaydedilmiş olması gerekir.
4. Gösterge panelinde yer alan ayarlar ikonuna tıklayın ve 1111 girin.

5. Ürün Yazılımını Güncelle seçeneğine tıklayın.

6.

SD kartından yeni ürün yazılımını seçin.

7.

Uygulamanın işlemi tamamlamasını bekleyin. Bittikten sonra, üniteye tekrar
elektrik verin.
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LOGO VE GÖRÜNTÜLERİ YÜKLEME
Yeni logo veya görüntüleri yüklemeden önce, Skywell Uygulamasının en güncel
sürümünü indirmeniz gerekir.Skywell logoları ve görüntüleri hiç bir logo veya
görüntü indirilmemiş gibi görünecektir.
Önceden yüklenen ekran koruyucu ve gösterge paneli, Bayi/Müşteri logoları
veya diğer görüntüler ile değiştirilebilir. Ekran koruyucu ve gösterge paneli
dosyaları aşağıda gösterildiği üzere (yüklemeden önce)uygun şekilde
isimlendirilmelidir:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Ekran koruyucu ve gösterge paneli için ayrı ayrı birer görüntü oluşturabilirsiniz.
2 dağıtım sayfası (sıcak ve soğuk) içinbirden fazla görüntü, sıcak ve soğuk
dağıtım düğmelerine arka arkaya basılması esnasında tabletin sırayla geçiş
yapabilmesi için SD karta kaydedilebilir. Bu görüntüler veya resimler SD kartta
“dispense” (dağıtım) adlı bir dosyaya kaydedilmesi gerekir. “Dispense”
dosyasının içerisinde “hot” (sıcak) ve “cold” (soğuk) adlı iki farklı dosya yer
almalıdır. Görüntülerinizi hem sıcak hem de soğuk dosyalarına ya da ikisinden
birine aktarın. Dağıtım sayfası görüntülerinin herhangi bir isim formatına uygun
olması gerekmez fakat pngdosyası olmaları gerekir.
Tablet ekranlarına eklemek istediğiniz görüntü dosyalarını değiştirmek için
Photoshopprogramını kullanın.Aşağıda buna yönelik bazı ipuçları bulabilirsiniz:
Ekran Koruyucu: 800 x 600 pikselveya daha küçük; görüntünün ekran koruyucu
“wave” ile uyuşmasına bağlıdır. dosya ismi: cobranding_logo_screensaver.png
Gösterge paneli: 500 x 300piksel veya daha küçük; şeffaf bir arka plan üzerine
yerleştirilir.
dosya ismi: cobranding_logo_dashboard.png
Soğuk Dağıtım:900 x 600 piksel (tam olarak), şeffaf olmayan bir arka plan
kullanılır.
Sıcak Dağıtım: 900 x 600 piksel (tam olarak), şeffaf olmayan bir arka plan
kullanılır.
Not: Yüklenen asıl resmin çözünürlük oranı yükseldikçe, sonuçlar iyileşecektir.
Yeni dosyaları, aynı isimlere sahip eski dosyaları sildikten sonra bilgisayarınızdan
SD karta aktarın.
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Sonrasında, yeni indirilen logolar ile Uygulamayı güncellemek için aşağıdaki
adımları takip edin:
1. Gösterge panelinin sağ alt köşesinde bulunan ayarlar ikonuna dokunun
2. Yönetici şifresi olarak 1111 girin.
3. Üretim Programı sayfasında, Reload Logos (Logoları Yeniden Yükle)
seçeneğine dokunun.
4. Uygulamanın yeniden başlaması için Evet seçeneğine dokunun.
5. Update App (Uygulamayı Güncelle) seçeneğine dokunun.
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ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EKRAN KORUYUCU VİDEOSU YÜKLEME
Özelleştirilmiş bir ekran koruyucu videosu yüklemeden önce, Skywell
Uygulamasının en güncel sürümünü indirmeniz gerekir. Videonuz özel etkinlikler,
yaşlar, sınıflar vb. gibi özelliklere göre ayarlanabilir. Ekran koruyucu videosu 15
saniye boyunca herhangi bir aktivite olmazsa devreye girer ve ekrana
dokunulana dek devam eder.
Eğer bir video yüklenmemiş ise, varsayılan dalga videosu ekran koruyucu olarak
kullanılır.
Özelleştirilmiş bir ekran koruyucu indirmek için aşağıdaki adımları takip edin:
1. Özelleştirilmiş video, 1920 x 1080 (veya daha küçük) ve 30 saniyenin
altında olmalıdır.
2. Önerilen dosya formatları aşağıdaki gibidir: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Dosyayı istediğiniz isimle kaydedebilirsiniz fakat uzantısını değiştirmeyin.
4. Uygulamaya WIFIaracılığıyla bağlanın. Dosyayı bilgisayarınızdan SD kartta
yer alan ekran koruyucu dosyasına aktarın. Eğer mevcut değilse, bir ekran
koruyucu dosyası oluşturun.
5. Uygulamayı aşağıdaki adımları takip ederek yeni yüklenen video ile
güncelleyin:
• Gösterge panelinin sağ alt köşesinde yer alan ayarlar ikonuna
dokunun.
• Yönetici şifresi olarak 1111 girin.
• ReloadAPP (Uygulamayı Yeniden Yükle) seçeneğine dokunun.
• Uygulamanın yeniden başlaması için Evet seçeneğine dokunun.

6. Eğer SD karta birden fazla video yüklenmiş ise, Uygulama oynatacağı
videoyu rastgele seçecektir. SD kartta yer alan ve oynatılmasını
istemediğiniz videoları silin.
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ÖZELLEŞTİRİLMİŞ PROFİL RESİMLERİ YÜKLEME
Özelleştirilmiş profil resimleri yüklemeden önce, Skywell Uygulamasının en güncel
sürümünü indirmeniz gerekir.
Sıvı Alımını İzleme özelliğinin bir parçası olarak, bir profil oluşturmanız tavsiye
edilir.Bu süreç, profil ile resmi ilişkilendirme olanağı sağlar. Eğer özelleştirilmiş bir
resim yüklenmezse, ya varsayılan avatarlardan birini seçebilir ya da resim
seçmemeyi tercih edebilirsiniz.

Profil listenize özelleştirilmiş bir resim yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin:
1. Özelleştirilmiş resim 256 x 256 veya daha küçük olmalıdır.
2. Kabul edilebilir dosya formatları: .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Skwyell’eWIFI aracılığıyla bağlanın ve SD kart kökünde “avatar” isimli bir
dosya oluşturun.
4. Dosyayı bilgisayarınızdan SD kartta yer alan avatar dosyasına aktarın.
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5. Aşağıdaki adımları takip ederek Uygulamayı, yeni yüklenen resim/ler ile
güncelleyin:
• Gösterge panelinin sağ alt köşesinde yer alan ayarlar ikonuna
tıklayın.
• Yönetici şifresi olarak 1111 girin.
• Reload APP (Uygulamayı Yeniden Yükle) seçeneğine dokunun.
• Uygulamanın yeniden başlaması için Evet seçeneğine dokunun.
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ÖZELLEŞTİRİLMİŞEKOLOJİSORULARI YÜKLEME
Seçenekli günlük bilgi sorularını yüklemeden önce Skywell Uygulamasının son
sürümünü indirmiş olmanız gerekir. Ekoloji ile ilgili sorular kullanmanızı tavsiye
ederiz.
Günlük bilgi sorularına gösterge panelinde sağda yer alan oka dokunarak
erişebilirsiniz.

Eğer kullanıcı tarafından Uygulamaya herhangi bir şey yüklenmemiş ise,
varsayılan soru listesi görüntülenecektir. Kullanıcı listesi özel etkinlikler, yaşlar,
sınıflar vb. gibi özelliklere göre ayarlanabilir.
Özelleştirilmiş günlük bilgi sorularını yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin:
1. Not Defteri programını kullanarak, aşağıda gösterilen şekilde soruları
hazırlayın:
sBir yıllık şişe su üretiminde kullanılan enerji ile kaç tane araba çalıştırılabilir?
c1 500 BİN
c2 1,5 MİLYON
c3 200 BİN
c4
2
sHer yıl, üretilen plastiğin yüzde kaçı okyanuslara atılıyor?
c1 %5
c2 %10
c3 %20
c4 %25
2

24

2. Sorular “s” harfi ile başlayan yeni bir satırda yer alırlar ve altlarında 4 cevap
satırı bulunur. Her bir cevabın önünde “c” harfi ve bunu takibe sırayla 1 ila
4 arasında sayılar, boşluk ve cevap yer alır. Cevap boş olabilir. Doğru
cevap son cevaptan sonra yeni bir satırda yer alır.
3. Sorular arasında boş bir satır bırakılmalıdır.
4. Sınırsız sayıda soru girilebilir.
5. Dosyayı trivia_questions.txt olarak kaydedin
6. Dosyayı bilgisayarınızdan SD kartınıza aktarın.
7. Uygulamayı aşağıdaki adımları takip etmek suretiyle yeni yüklenen küçük
sınav ile güncelleyin:
• Gösterge panelinin sağ alt köşesinde yer alan ayarlar ikonuna
tıklayın.
• Yönetici şifresi olarak 1111 girin.
• Reload APP (Uygulamayı Yeniden Yükle) seçeneğine dokunun.
• Uygulamanın yeniden başlaması için Evet seçeneğine dokunun.

25

ELEKTRİK KESİNTİSİ ARDINDAN SKYWELL’İN
TEMİZLENMESİ
Skywell, ünite elektriğe bağlı olduğu sürece üretilen suyu taze ve temiz tutacaktır.
Eğer Skywell ürünü üst üste 4 saat boyunca elektriksiz kalırsa:
1.
Suyu İÇMEYİN.
2.
Üniteyi temizlemek için bayiniz ile iletişime geçin.

NORMAL OLMAYAN DURUMLARIN TESPİTİ

Skywell,taze ve temiz bir tada sahip olan su üretir. Eğer,herhangi bir sebeple,normal
olmayan bir durum, normalden farklı bir koku tespit ederseniz veya suyun tadı
kötü ise:
1.
Suyu İÇMEYİN.
2.
Yardım için bayiniz ile iletişime geçin.

HAVA FİLTRESİNİ TEMİZLEME
1. Mandala basarak hava filtresini açın.
2. Hava filtresini çıkarın.
3. Her iki tarafta yer alan hava filtresini (önce içeriden/dışarıya doğru
durulayın), içerisinden geçen su berraklaşana kadar durulayın.
4. Filtrede kalan suyu sallayarak boşaltın.
5. Filtreyi yerine takın ve kapıyı mandallayın. Filtre kabında yer alan ok ünitenin
ön kısmına en yakın noktada ve yüklemeden sonra görünür olmalıdır.
Not:
Hava filtresi, Skywell’in su kalitesi ve üretimi açısından kritik öneme
sahiptir.Herhangi bir hasar varsa, değiştirilmelidir.

1

2

3

DAĞITIM NOKTASINI DEZENFEKTE ETME

Dağıtım noktası, kullanıcı tarafından günlük olarak temizlenmelidir.Skywell, dış
ortam ile teması en aza indirgemek için gömülü bir dağıtım noktası ile
tasarlanmıştır. Sıcak su dağıtıcısının düzenli kullanımı genellikle dağıtım noktasını
dezenfekte edecektir, fakat her zaman mümkün olan en temiz suyu elde
etmenizi sağlamak için dağıtım noktasına ekstra dikkat gösterilmelidir.
1.
2.

Boruyu temizlemek için zehirli olmayan bir temizleme ürünü kullanın.
Her biri en az 3 saniye akacak şekilde soğuk su ve ardından sıcak su verin.
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