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Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní
opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob
nebo poškození majetku.

Pokud je zařízení Skywell 5T bez napájení po dobu delší než 4 po
sobě následující hodiny: Vodu NEPIJTE.
Obraťte se na technika vašeho prodejce, pro celkové vyčistění zařízení Skywell
5TE.
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přívodu vody
Upustit studená voda
Po generování vody, může trvat až 90 minut, až voda dosáhne své maximální
nízké teploty o 2,7 ° C (36 ° F). Během této doby, kompresor může běžet
nepřetržitě. Studená voda k dispozici pro výdej bude v souladu s celkovým
generací vody, která je ovlivněna okolních podmínek.
1. Umístěte šálek na středu odkapávací misky.
2. zmáčkni modrý tlačítko kružnice na pravé straně dotykové obrazovky vydávat
studenou vodu.
3. zmáčknimodrý tlačítko kružniceza dobu trvání výdej, dokud není dosaženo
požadovaného stavu naplnění
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Dávkovat horkou vodou
Po generování vody, Skywell je schopen ohřát vodu až na 97,7 ° C / 208 ° F
během 15-20 minut. Teplá voda k dispozici pro výdej bude v souladu s celkovým
generaci vody, která je ovlivněna okolním podmínkám.
1. Umístěte šálek na středu odkapávací misky.
2. Stiskněte a uvolněte top červené tlačítko pro odemknutí (Dětský zámek Safety)
v levé části obrazovky. Máte k dispozici přibližně 10 sekund začne Nadávkuje
teplé vody před tím, nežčervené tlačítko pro odemknutí bude muset být znovu
stisknuto.
3. zmáčkni Spodní červené tlačítko kružnice (Pod červené tlačítko pro odemknutí)
Pro dávkování horké vody. Podávejte s opatrností.
4. zmáčkni Tlačítko červený kruh za dobu trvání výdej, dokud není dosaženo
požadovaného stavu naplnění.
5. Nikdy nedovolte dětem, aby vydávat horkou vodu bez řádného a přímým
dohledem dospělé osoby.
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Tvorba vlastních hydratačních PROFIL
Na stránce Hlavní panel, klepněte na prostřední kruh. Na stránce profilu hydratace,
klepněte na tlačítko + a vytvořit svůj profil a sledovat hydrataci. Zadejte své křestní
jméno a příjmení iniciály.

Volitelné funkce profilu:
Avatary: Můžete buď vybrat a avatar nebo nahrát pic vlastního profilu (ani nutná).
Vybrat avatara klepnutím na ikonu tužky v horní části stránky. Procházet možnosti avatar
poklepáním na Typy Avatar rozbalovacího menu.
Denní hydratace Cíle:
Nastavte denní hydratace gól přejetím spodní lištu. Skywell bude sledovat spotřebu ve
srovnání s cíli na denní bázi. Cílem automaticky vynuluje denně.
Kód PIN: Pokud chcete, aby vaše hydratační profilu zajištěny s číslem PIN, klepněte na
tlačítko ON pod ENABLE PIN.

Přidáním vody dávkován DATA hydratace PROFILU

Poté, co jste upustit vodu, stránky zobrazující vody dávkován objeví údaje. Klepněte na
tlačítko Přidat do profilu v dolní části stránky. Vyberte profil ze stránky Hydratace Profily.
Údaje o dávkování vody se automaticky přidá do vašeho hydratačního profilu.

INSTALACE vlastní profil PICS
Je nutné nainstalovat nejnovější Skywell App před instalací vlastního profilu fotky.
Jako součást funkce Track hydratace, doporučujeme vytvořit profil. Tento
proces poskytuje příležitost stýkat se pic s profilem. Není-li žádný vlastní pic
nahrán, pak je volba buď vybrat z výchozí výběr avatarů, nebo ne vybrat
jakoukoli pic.

Zde jsou kroky k instalaci vlastní pic do seznamu profilů:
1. Vlastní pic by měl být 256 x 256 nebo menší.
2. Přijatelné formáty souborů jsou PNG / JPEG / GIF / BMP.
3. Připojte se k Skwyell přes WIFI a vytvořit složku s názvem „avatar“ v
kořenovém adresáři SD karty.
4. Přetáhnout soubor na SD kartu z počítače do složky avatar.

5. Aktualizovat aplikaci s nově instalovaného pic (y) provedení těchto kroků:
• Klepněte na ozubené kolo v pravém dolním rohu panelu.
• Zadejte heslo správce 1111.
• Klepněte na Reload APP.
• Klepnutím na tlačítko Ano povolit App restartovat.

