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Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger
følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og person- eller
ejendomskade.

Hvis Skywell 5T er uden strøm i mere end 4 sammenhængende
timer: Må vandet IKKE drikkes.
Kontakt din forhandlers tekniker for fuldt ud at rengøre Skywell 5TE.
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DISPENSATION VAND
Dispenser koldt vand
Efter vand generation, kan det tage op til 90 minutter for vandet at nå sin
maksimale kold temperatur på 2,7 ° Celsius (36 ° F). I løbet af denne tid, kan
kompressoren køre konstant. Koldt vand til rådighed til dispensering vil være på
linie med samlet vand generation, som er påvirket af de omgivende betingelser.
1. Placer din kop på midten af drypbakken.
2. Tryk på blå knap cirkel til højre for den berøringsfølsomme skærm til at
dispensere koldt vand.
3. Tryk påblå knap cirkelfor varigheden af dispenseringsstadiet indtil det ønskede
fyldningsniveau opnås

Child Safety Lock
Hot Dispensér
Button

Kolde
Dispenseringsknappen

Dispensere varmt vand
Efter at vand generation, den Skywell er i stand til at opvarme vandet op til 97,7 °
Celsius / 208 ° F inden for 15-20 minutter. Varmt vand til rådighed til dispensering vil
være på linie med samlet vand generation, som er påvirket af de omgivende
betingelser.
1. Placer din kop på midten af drypbakken.
2. Tryk på og slip top røde knap låse (Child Safety Lock) på venstre side af den
berøringsfølsomme skærm. Du har ca. 10 sekunder til at begynde varmt vand
dispensere førrøde knap låse bliver nødt til at blive presset igen.
3. Tryk på nederste røde knap cirkel (Under røde knap låse) Til at dispensere varmt
vand. Brug med forsigtighed.
4. Tryk på røde knap cirkel for varigheden af dispenseringsstadiet indtil det
ønskede fyldningsniveau opnås.
5. Lad aldrig børn at dispensere varmt vand uden ordentlig og direkte opsyn af en
voksen.
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Oprette personlige HYDRATION PROFIL
På siden Betjeningspanel trykke på den midterste cirkel. På Hydration profilsiden, skal
du trykke på knappen + for at oprette din profil og spore hydrering. Indtast dit fornavn
og efternavn initial.

Valgfri Profil Features:
Avatars: Du kan enten vælge og avatar eller uploade en tilpasset profil pic (hverken
påkrævet). Vælg en avatar ved at trykke på ikonet blyant øverst på siden. Gennemse
avatar indstillinger ved at trykke på Avatar Typer drop down menu.
Daglige Hydration Mål:
Indstil din daglige hydrering mål ved at stryge den nederste bjælke. Den Skywell vil spore
din forbrug versus dit mål på daglig basis. Målet vil automatisk nulstille dagligt.
PIN-kode: For at få din Hydration profil sikret med en PIN-kode, skal du trykke på ON
knappen under ENABLE PIN-kode.

Tilsætning af vand dispenseres DATA TIL HYDRATION
PROFIL

Når du har dispenseret vand, en side, der viser vand udleveres data vises. Tryk på Føj til
profil knappen nederst på siden. Vælg din profil fra siden Hydration Profiler. automatisk
tilføjes udleveres vand data til din hydrering profil.

INSTALL CUSTOM PROFIL PICS
Du skal installere den nyeste Skywell App, før du installerer brugerdefinerede
profil pics.
Som en del af Track Hydration funktionen, opfordres du til at oprette en profil.
Denne proces giver mulighed for at knytte en pic med profilen. Hvis der ikke skik
pic er uploadet, så den mulighed er at enten vælge fra et standard udvalg af
avatarer eller ikke at vælge nogen pic.

Her er de trin for at installere en brugerdefineret pic til profilen liste:
1. Den brugerdefinerede pic bør være 256 x 256 eller mindre.
2. Acceptable filformater .png / .jpeg / .gif / .bmp.
3. Opret forbindelse til Skwyell via WIFI og oprette en mappe kaldet ”avatar”
på SD-kortet rod.
4. Træk filen på SD-kortet fra computeren til avatar mappen.

5. Opdater App med den nyinstallerede pic (r) ved at fuldføre disse trin:
• Tryk på tandhjulet i nederste højre hjørne af instrumentbrættet.
• Indtast administratoradgangskoden af 1111.
• Tap Reload APP.
• Tryk på Ja for at tillade App at genstarte.

