SKYWELL 5TE
Snel-Start
Gebruikershandleiding
Atmosferische Watergenerator

5T INFORMATIE BESCHIKBAAR OP AT SKYWELL.COM
Beheerdershandleiding
Snel-Start Gebruikershandleiding

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de basisveiligheidsvoorschriften
worden gevolgd om het risico van brand, elektrische schokken en letsel aan
personen of eigendommen te verminderen.

Als de Skywell 5T langer dan 4 opeenvolgende uren zonder stroom
heeft gezeten: Drink het water NIET.
Neem contact op met uw dealer om de Skywell 5TE volledig te laten reinigen.

Versie 6 augustus, 2018

VERSTREKKEN WATER
Verdeel Cold Water
Na watergeneratie, kan het tot 90 minuten voordat het water de maximale koude
temperatuur van 2,7 ° C (36 ° F) te bereiken. Gedurende deze tijd kan de
compressor continu. Koud water vindt afgifte zal aansluiten totale
watergeneratie, die wordt beïnvloed door de omgevingsomstandigheden.
1. Plaats de kop op het midden van de lekbak.
2. druk de blauwe cirkel knop aan de rechterkant van het aanraakscherm om
koud water af te geven.
3. druk deblauwe cirkel knopvoor de duur van de afgifte totdat het gewenste
vulniveau is bereikt

Child Safety Lock
Hot Dispense Button

Cold Dispense Button

Heet water
Na watergeneratie, de Skywell kan het water tot 97,7 ° C / 208 ° F verwarmen
binnen 15-20 minuten. Warm water beschikbaar voor afgifte zal aansluiten totale
watergeneratie, die wordt beïnvloed door de omgevingsomstandigheden.
1. Plaats de kop op het midden van de lekbak.
2. Druk kort op de top rode unlock-knop (Child Safety Lock) aan de linkerkant van
het touchscreen. Je hebt ongeveer 10 seconden om heet water voor het
beginrode unlock-knop zal opnieuw moeten worden gedrukt.
3. druk de onderste rode cirkel-toets (onder de rode unlock-knop) Om warm
water af te geven. Voorzichtig gebruiken.
4. druk de rode cirkel-toets voor de duur van de afgifte totdat de gewenste
vulling is bereikt.
5. Laat kinderen nooit warm water af te geven zonder de juiste en direct toezicht
van een volwassene.
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CREEREN PERSOONLIJK HYDRATATIE PROFIEL
Op de pagina Dashboard, tik op de middelste cirkel. Op de Hydration Profile pagina,
tikt u op de knop + om uw profiel aan te maken en bijhouden van hydratatie. Geef uw
voornaam en achternaam aanvankelijk.

Optioneel Profiel Kenmerken:
Avatars: U kunt selecteren en avatar of upload een aangepast profiel pic (niet vereist).
Selecteer een avatar door te tikken op het potloodpictogram aan de bovenkant van
de pagina. Blader door de avatar opties door te tikken op de Avatar soorten dropdown menu.
Dagelijks Hydration Doelen:
Stel je dagelijkse hydratatie doel door met de onderste balk. De Skywell zal uw verbruik
te houden ten opzichte van uw doel op een dagelijkse basis. Het doel zal dagelijks
automatisch gereset.
PIN-code: Om uw Hydration profiel beveiligd met een pincode, tikt u op de ON knop
onder ENABLE PIN.

Het toevoegen van water VRIJSTELLING VAN DATA om de
hydratatie te PROFIEL

Nadat u water hebben afgegeven, een pagina weergeven van water afgegeven
gegevens worden weergegeven. Tik op de knop Toevoegen aan profiel aan de
onderkant van de pagina. Selecteer uw profiel van de pagina Hydration Profiles. De
afgegeven water data wordt automatisch toegevoegd aan uw hydratatie profiel.

INSTALLEREN aangepast profiel PICS
U moet de laatste Skywell App voorafgaand aan de installatie aangepast
profiel foto's te installeren.
Als onderdeel van de functie Track Hydration, wordt u aangemoedigd om een
profiel aan te maken. Dat proces biedt de mogelijkheid om een foto te
koppelen aan het profiel. Als er geen aangepaste pic is geüpload, dan is de
optie om ofwel kiezen uit een standaard selectie van avatars of een pic niet te
kiezen.

Hier zijn de stappen om een aangepaste pic om het profiel lijst te installeren:
1. De aangepaste pic zou moeten zijn 256 x 256 of kleiner.
2. Acceptabele bestandsformaten worden .png / .jpeg / .gif / .bmp.
3. Verbinding maken met het Skwyell via WIFI en maak een map met de
naam “avatar” op de SD-kaart root.
4. Sleep het bestand naar de SD-kaart van uw computer naar de map
avatar.

5. Werk de App met de nieuw geïnstalleerde pic (s) door het invullen van de
volgende stappen:
• Tik het tandwiel in de rechter bovenhoek van het dashboard.
• Voer het beheerderswachtwoord van 1111.
• Tik Reload APP.
• Tik op Ja om de app opnieuw te starten.

