SKYWELL 5TE
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Atmoszférikus vízgenerátor

5T INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐK A SKYWELL.COM OLDALON
Rendszergazda kézikönyv
Gyors üzembe helyezési útmutató

Az elektromos készülékek használatakor az alapvető biztonsági óvintézkedéseket
be kell tartani a tűz-, áramütés- és személyi vagy tárgyi sérülés kockázatának
csökkentése érdekében.

Ha a Skywell 5T folyamatosan több mint 4 óra hosszan nincs áram alatt:
NE IGYON a vízből.
Lépjen kapcsolatba szakkereskedőjével a Skywell 5TE teljes tisztítása érdekében.

Version August 6, 2018

ELTEKINTÉSRE VÍZ
Mérjen Cold Water
Miután a víz generációs, eltarthat akár 90 percig, hogy a víz eléri a maximális
hideg hőmérséklete 2,7 ° C (36 ° F). Ez idő alatt a kompresszor folyamatosan
működik. Hideg víz rendelkezésre Adagoljunk összhangba kell hozni az általános
víz előállítására, amely befolyásolja a környezeti feltételek.
1. Vigye csésze közepén a csepptálca.
2. megnyomni a kék kör gomb a jogot, hogy az érintőképernyőre mellőzését
hideg vízzel.
3. megnyomni akék kör gombidejére az adagoló, amíg a kívánt töltési szintet
kapjuk

Gyermekbiztonsági
zár Hot Dispense
gomb

Hideg Dispense gomb

Mérjen Meleg víz
Miután a víz generáció, a Skywell képes a vizet felmelegítik, hogy 97,7 ° C / 208 ° F
15-20 perc alatt. Melegvíz elérhető Adagoljunk összhangba kell hozni az általános
víz előállítására, amely befolyásolja a környezeti feltételek.
1. Vigye csésze közepén a csepptálca.
2. Nyomja meg és engedje fel a top piros nyitó gombot (Gyermekbiztonsági zár),
a bal oldalon az érintőképernyőn. Van körülbelül 10 másodpercen belül válik
melegvíz kijuttató előttpiros nyitó gombot meg kell nyomni újra.
3. megnyomni a alsó piros kör gomb (valami alatt piros nyitó gombot) Mellőzését
meleg víz. Óvatosan alkalmazandó.
4. megnyomni a piros kör gomb idejére az adagoló, amíg a kívánt töltési szintet
kapjuk.
5. Soha ne engedje gyereknek mellőzését melegvíz nélkül, megfelelő és közvetlen
felnőtt felügyelete mellett.
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Létrehozhat személyes HIDRATÁCIÓ PROFIL
A műszerfal oldalán érintsük meg a középső kör. A hidratálás profil oldalt, érintse meg a
+ gombot, hogy hozza létre a profilt és a pálya hidratálást. Adja meg keresztnevét és
vezetéknevét a kezdeti.

Választható profil Jellemzők:
Karakterekkel: Akkor sem kiválasztani és avatar, vagy feltölteni egy egyéni profil kép
(sem kötelező). Válasszon egy avatart megérinti a ceruza ikonra az oldal tetején.
Böngésszen az avatar lehetőségek megérinti a Avatar típusai legördülő menüből.
Napi hidratálás Célok:
Állítsa be a napi folyadékpótlás cél ellop az alsó sáv. A Skywell követni fogja a
fogyasztás függvényében a cél napi rendszerességgel. A cél automatikusan visszaállítja
naponta.
PIN kód: Ahhoz, hogy a hidratálás Profil biztosított egy PIN-kódot, érintse meg az ON
gombot a PIN kódos.

Víz hozzáadásával kiadagolt DATA hidratálást PROFIL

Miután adagolt vizet, egy oldal jelenik meg a víz adagolt adatok jelennek meg. Érintse
meg az Add a Profil gombra az oldal alján. Válassza ki a profilt a hidratálás Profiles
oldalon. Az adagolt víz adatok automatikusan bekerül a hidratálást profilt.

INSTALL egyéni profil PICS
Meg kell telepíteni a legújabb Skywell App telepítése előtt egyéni profil képek.
Ennek része a pálya hidratálás funkciót, akkor javasoljuk, hogy hozzon létre egy
profilt. Ez a folyamat lehetőséget biztosít társítani egy kép a profilt. Ha nincs
egyéni pic feltöltötte, akkor a megoldás az, hogy akár választani
alapértelmezett válogatott avatart, vagy ne válasszon olyan kép.

Itt vannak a lépések telepíteni egy egyéni kép, hogy a profil lista:
1. Az egyéni pic legyen 256 x 256 vagy kisebb.
2. Elfogadható fájlformátumok PNG / jpeg / .gif / .bmp.
3. Csatlakozás az Skwyell keresztül WIFI, és hozzon létre egy mappát „avatar”
az SD-kártyán gyökér.
4. Húzza a fájlt az SD kártyát a számítógépből az avatar mappát.

5. Frissítse az App az újonnan telepített pic (ok) kitöltésével az alábbi
lépéseket:
• Érintse meg a fogaskerék a jobb alsó sarkában a műszerfalon.
• Adja meg a rendszergazdai jelszót 1111.
• Érintse Reload APP.
• Koppintson az Igen lehetőséget az App újraindítását.

