SKYWELL 5TE
Brukerveiledning
for hurtigstart
Atmosfærisk vanngenerator

INFORMASJON OM 5T TILGJENGELIG PÅ SKYWELL.COM
Administratorhåndbok
Brukerveiledning for hurtigstart

Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler følges for å
redusere faren for brann, elektrisk støt og skade på personer eller eiendom.

Dersom Skywell 5T har vært ute av drift i mer enn 4 sammenhengende timer:
IKKE drikk vannet.
Kontakt en tekniker hos forhandleren din for full rengjøring av Skywell 5TE.
Versjon 6. august 2018

dispensere vann
Tilsett kaldt vann
Etter at vann generasjon, kan det ta opp til 90 minutter for vannet å nå sin
maksimale kald temperatur på 2,7 ° C (36 ° F). I løpet av denne tiden, kan
kompressoren kjøre kontinuerlig. Kaldt vann er tilgjengelig for dispensering vil være
innrettet med generell vannavspaltning, som er påvirket av omgivelsesforholdene.
1. Plasser koppen på midten av spillbrettet.
2. trykk blå sirkel knappen til høyre på skjermen for å dispensere kaldt vann.
3. trykkblå sirkel knappenfor varigheten av utleverings inntil det ønskede
fyllingsnivå erholdes

Barnesikring Hot
utleveringsknappen

Cold Doser Button

Dispensere Hot Water
Etter at vann generasjon, er det Skywell stand til å varme vann opp til 97,7 ° C /
208 ° C i løpet av 15-20 minutter. Varmt vann er tilgjengelig for dispensering vil
være innrettet med generell vannavspaltning, som er påvirket av
omgivelsesforholdene.
1. Plasser koppen på midten av spillbrettet.
2. Trykk og slipp top røde utløserknappen (Child Safety Lock) på venstre side av
berøringsskjermen. Du har ca 10 sekunder til å begynne varmt vann dispensere
førrøde utløserknappen må trykkes igjen.
3. trykk bunn rød sirkel knapp (under røde utløserknappen) Å dispensere varmt
vann. Brukes med forsiktighet.
4. trykk rød sirkel knapp for varigheten av utleverings inntil det ønskede fyllingsnivå
er oppnådd.
5. La aldri barn å dispensere varmt vann uten skikkelig og direkte tilsyn av voksne.
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3. På Generasjoner Schedule siden, trykker Reload Logos.
4. Trykk Ja for å tillate App å starte på nytt.
5. Trykk Oppdater App.

Installer en spesial SCREENSAVER VIDEO
Du må installere den nyeste Skywell App før du installerer en tilpasset
skjermsparer video. Videoen kan skreddersys for spesielle hendelser, alder, klasse
karakterer, osv Skjerm video vises etter 15 sekunders inaktivitet og forblir inntil
skjermen berøres.
Hvis ingen video er installert, blir standard bølge video skjermsparer utnyttet.
Her er fremgangsmåten for å installere en tilpasset skjermsparer:
1. Skikken video bør være 1920 x 1080 (eller mindre) og under 30 sekunder.
2. Disse filformater fungerer best: .wmv / .mov / .mp4 / .avi.
3. Lagre filen som det navnet du vil, men beholde utvidelsen.
4. Koble til via WIFI til App. Dra filen til SD-kortet fra datamaskinen til
skjermsparer mappe. Lag en skjermsparer mappe hvis det ikke finnes
noen.
5. Oppdatere App med den nylig installerte video ved å fullføre disse
trinnene:
• Trykk på utstyret i nedre høyre hjørne av dashbordet.
• Skriv inn administratorpassordet for 1111.
• Trykk Reload APP.
• Trykk Ja for å tillate appen starte på nytt.

6. Hvis mer enn en video er lastet på SD-kort, vil App tilfeldig velge at
videoen skal spilles. Slett alle video på SD-kort som du ikke ønsker å spille.

