SKYWELL 5TE
Käyttäjän pikaopas
Ilmasta vettä tiivistävä laite

5T-TIETOA SAATAVANA OSOITTEESSA SKYWELL.COM
Ylläpitäjän opas
Käyttäjän pikaopas

Käytettäessä sähkölaitteita on aina noudatettava perusturvatoimia, jotta
pienennetään tulipalon, sähköiskun ja henkilö- sekä omaisuusvahinkojen vaaraa.

Jos Skywell 5T on virta katkaistuna yli 4 peräkkäistä tuntia:
ÄLÄ juo tiivistettyä vettä.
Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi asentajaan Skywell 5TE:n perusteellista puhdistusta
varten.
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dispense VESI
Annostele Kylmä vesi
Sen jälkeen kun vesi sukupolvi, se voi kestää jopa 90 minuuttia veden saavuttaa
suurimman kylmä lämpötila 2,7 ° Celsius (36 ° F). Tänä aikana, kompressori voi
käydä jatkuvasti. Kylmä vesi saatavilla annostelun on kohdakkain yleistä veden
sukupolvi, joka vaikuttaa ympäristön olosuhteissa.
1. Aseta kuppi keskelle tippakaukalon.
2. paina sininen ympyrä painike oikealle kosketusnäytön luopua kylmää vettä.
3. painasininen ympyrä painikeajaksi multiannos- kunnes haluttu täyttöaste
saadaan

Lapsilukko Hot
annostelunäppäin

Kylmä
annostelunäppäin

Annostele Lämmin vesi
Jälkeen vesi sukupolvi, Skywell pystyy lämmittämään vettä jopa 97,7 ° Celsius / 208
° F sisällä 15-20 minuutissa. Kuuma vesi saatavilla annostelun on kohdakkain yleistä
veden sukupolvi, joka vaikuttaa ympäristön olosuhteissa.
1. Aseta kuppi keskelle tippakaukalon.
2. Paina ja vapauta top punaista avauspainiketta (Lapsilukot) vasemmalla
kosketusnäytön. Sinulla on noin 10 sekuntia aikaa aloittaa kuuman veden
annostelun ennenpunaista avauspainiketta täytyy painaa uudelleen.
3. paina
pohja
punainen
ympyrä
painiketta
(alapuolella
punaista
avauspainiketta) Annostelemiseksi kuumaa vettä. Käytä varoen.
4. paina punainen ympyrä painike ajaksi multiannos- kunnes haluttu täyttöaste on
saavutettu.
5. Älä anna lasten annostelemaan kuumaa vettä ilman asianmukaista ja suoraa
aikuisen valvonnassa.
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LOAD logot ja kuvat
Sinun täytyy asentaa uusimman Skywell App ennen asentamalla uusia logoja tai
kuvia. Skywell logot ja kuvat näkyvät, jos mitään logoja tai kuvia on asennettu.
Esipanos- näytönsäästäjä ja kojelauta voidaan muuttaa sisältämään
Maahantuoja / Asiakaslogot tai muita kuvia. Näytönsäästäjä ja kojelauta
tiedostot on oikein nimetty (ennen lähettämistä) seuraavasti:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Voit luoda yhden kuvan kukin näytönsäästäjä ja kojelautaan.
Useita kuvia 2 annostelun sivut (kuuma ja kylmä) voidaan tallentaa SD-kortille
tabletin peräkkäin selata myöhemmässä syvennyksiin kuuma ja kylmä
annostelun painikkeita. Nämä kuvat on tallennettava SD-kortille sisällä kansio
nimeltä ”Annostele”. On oltava kaksi kansioita ”annostelun” kutsuttu ”kuuma” ja
”kylmä”. Aseta kuvia tai molempiin kuuma ja kylmä kansioita. Multiannos- sivujen
kuvat eivät vaadi nimi muodossa, mutta pitäisi olla .png.
Käytä Photoshop muokata kuvatiedostot haluat lisätä tabletin näytöissä. Tässä
muutamia vinkkejä:
Näytönsäästäjä: 800 x 600 pxls tai pienempi; riippuu siitä, miten kuvan lomittuu
näytönsäästäjä "aalto" .filename: cobranding_logo_screensaver.png
Kojelauta: 500 x 300 pxls tai pienempi; asetetaan läpinäkyvä tausta.
tiedostonimi: cobranding_logo_dashboard.png
Kylmä Annostele: 900 x 600 pxls (tasan) käyttämällä läpinäkymätöntä taustaa.
Kuuma Annostele: 900 x 600 pxls (tasan) käyttämällä läpinäkymätöntä taustaa.
Huom: Mitä suurempi tarkkuus ladatun alkuperäisen kuvan sitä parempi
lopputulos on.
Vedä uusia tiedostoja SD-kortille tietokoneesta poistamisen jälkeen vanhat
tiedostot vastaaviin nimiä.
Sitten päivittää App uuden asennetun logoja suorittamalla nämä vaiheet:
1. Kosketa ratasta alemmassa oikeassa yläkulmassa kojelaudan
2. Anna järjestelmänvalvojan salasana 1111.
3. Valitse Generations -sivulla, kosketa Päivitä-logot.

4. Napauttamalla Kyllä Salli sovelluksen uudelleen.
5. Kosketa Päivitä App.

