SKYWELL 5TE

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
Ατμοσφαιρική Γεννήτρια Νερού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5T ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟ SKYWELL.COM
Εγχειρίδιο Διαχειριστή
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθούνται βασικές
προφυλάξεις για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και βλάβης
σε πρόσωπα ή ιδιοκτησία.

Αν το Skywell 5T είναι χωρίς ρεύμα για περισσότερο από 4 συνεχόμενες ώρες:
ΜΗΝ πιείτε το νερό.
Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας αντιπρόσωπο για να καθαρίσει πλήρως το
Skywell 5TE.

Έκδοση 6 Αυγούστου 2018

να τρέξει νερό
Τοποθετούνται κρύο νερό
Μετά γενιάς νερό, μπορεί να χρειαστούν έως και 90 λεπτά για το νερό για να
φτάσει τη μέγιστη ψυχρή θερμοκρασία του της 2,7 ° Κελσίου (36 ° F). Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργεί συνεχώς. Κρύο
νερό διαθέσιμο για διανομής θα ευθυγραμμιστούν με τη συνολική παραγωγή
νερού, η οποία επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
1. Τοποθετήστε το φλιτζάνι σας στο κέντρο του δίσκο περισυλλογής.
2. Πάτα το μπλε κουμπί κύκλο προς τα δεξιά της οθόνης αφής για να διανείμει
κρύο νερό.
3. Πάτα τομπλε κουμπί κύκλογια τη διάρκεια της διανομής μέχρις ότου ληφθεί το
επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης
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Τοποθετούνται Ζεστό νερό
Μετά γενιά νερό, η Skywell είναι σε θέση να θερμάνει το νερό μέχρι 97.7 ° Κελσίου
/ 208 ° F μέσα σε 15-20 λεπτά. Ζεστό νερό διαθέσιμο για διανομής θα
ευθυγραμμιστούν με τη συνολική παραγωγή νερού, η οποία επηρεάζεται από τις
συνθήκες του περιβάλλοντος.
1. Τοποθετήστε το φλιτζάνι σας στο κέντρο του δίσκο περισυλλογής.
2. Πατήστε και αφήστε το top κόκκινο κουμπί ξεκλειδώματος (Κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά) στην αριστερή πλευρά της οθόνης αφής. Έχετε περίπου
10 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ζεστό διανομής νερού πριν από τηνκόκκινο
κουμπί ξεκλειδώματος θα πρέπει να πατηθεί ξανά.
3. Πάτα το κάτω κόκκινο κουμπί κύκλο (κάτω από κόκκινο κουμπί ξεκλειδώματος)
Για να διανέμει το ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε το με προσοχή.
4. Πάτα το κόκκινο κουμπί κύκλο για τη διάρκεια της διανομής μέχρις ότου ληφθεί
το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης.
5. Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να απαλλάξει ζεστό νερό χωρίς την κατάλληλη και
άμεση επίβλεψη ενηλίκου.
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Δημιουργήστε τις δικές ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΠΡΟΦΙΛ
Στη σελίδα ταμπλό, πατήστε το μεσαίο κύκλο. Στη σελίδα Προφίλ Ενυδάτωση,
πατήστε το κουμπί + για να δημιουργήσετε το προφίλ σας και να
παρακολουθείτε την ενυδάτωση. Πληκτρολογήστε το όνομά σας και το
επώνυμο αρχική.

Προαιρετικά χαρακτηριστικά Προφίλ:
Avatars: Μπορείτε είτε να επιλέξετε και να avatar ή να ανεβάσετε μια φωτογραφία
προσαρμοσμένο προφίλ (δεν απαιτείται). Επιλέξτε ένα avatar πατώντας στο
εικονίδιο με το μολύβι στο επάνω μέρος της σελίδας. Ρίξτε μια ματιά στις επιλογές
avatar πατώντας Τύποι Avatar drop down μενού.
Καθημερινά Γκολ Ενυδάτωση:
Ορίστε ημερήσιο στόχο την ενυδάτωση σας περνώντας την κάτω γραμμή. Η
Skywell θα παρακολουθεί την κατανάλωση σε σχέση με το στόχο σας σε
καθημερινή βάση. Ο στόχος θα επαναφέρει αυτόματα καθημερινά.
Κωδικός PIN: Για να έχετε Ενυδάτωση σας προφίλ εξασφαλισμένα με έναν αριθμό
PIN, πιέστε το κουμπί ON κάτω Ενεργοποίηση PIN.

Η προσθήκη νερού ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στην
ενυδάτωση ΠΡΟΦΙΛ

Αφού διανεμηθεί το νερό, μια σελίδα που εμφανίζει το νερό διανέμεται θα
εμφανιστούν τα δεδομένα. Πατήστε το προσθέσετε στο προφίλ κουμπί στο κάτω
μέρος της σελίδας. Επιλέξτε το προφίλ σας από τη σελίδα Ενυδάτωση προφίλ. Η
διανομή των δεδομένων νερό προστίθεται αυτόματα στο προφίλ ενυδάτωση
σας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ προσαρμοσμένου προφίλ PICS
Πρέπει να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο Skywell App πριν από την
εγκατάσταση προσαρμοσμένου προφίλ φωτογραφίες.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας Track Ενυδάτωση, σας συνιστούμε να δημιουργήσετε
ένα προφίλ. Αυτή η διαδικασία παρέχει μια ευκαιρία για να συνδέσει μια pic με το
προφίλ. Εάν δεν έθιμο pic έχει φορτωθεί, τότε η επιλογή είναι είτε να επιλέξετε από
μια προεπιλεγμένη επιλογή των avatars ή να μην επιλέξουν οποιοδήποτε pic.

Εδώ είναι τα βήματα για να εγκαταστήσετε ένα προσαρμοσμένο pic στη λίστα
προφίλ:
1. Το έθιμο pic θα πρέπει να είναι 256 χ 256 ή μικρότερο.
2. Οι αποδεκτές μορφές αρχείων .png / .jpeg / .gif / .bmp.
3. Συνδεθείτε με το Skwyell μέσω Wi-Fi και να δημιουργήσετε ένα φάκελο που
ονομάζεται «avatar» στη ρίζα της κάρτας SD.
4. Σύρετε το αρχείο στην κάρτα SD από τον υπολογιστή σας στο φάκελο
avatar.

5. Ενημέρωση της εφαρμογής με το πρόσφατα εγκατεστημένο pic (s)
συμπληρώνοντας τα παρακάτω βήματα:
• Πατήστε το γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία του ταμπλό.
• Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή του 1111.
• Πατήστε Ανανέωση APP.
• Πατήστε Ναι για να επιτρέψετε στην εφαρμογή να κάνετε
επανεκκίνηση.

