SKYWELL 5TE
Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
Generator wody atmosferycznej

INFORMACJE ODNOŚNIE 5T DOSTĘPNE NA STRONIE SKYWELL.COM

Podręcznik administratora
Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych
środków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem
elektrycznym i obrażeń osób lub mienia.

Jeżeli Skywell 5T jest pozostawiony bez zasilania przez więcej niż 4 godziny:
NIE pij wody.
Skontaktuj się ze swoim technikiem, aby w pełni wyczyścić Skywell 5TE.
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napełnianie wodą
Dozowania zimnej wodzie
Po wygenerowaniu wody może trwać do 90 minut, aby woda osiągnie
maksymalną temperaturę zimnego 2,7 stopni Celsjusza (36 ° F). W tym czasie,
sprężarka może pracować w sposób ciągły. dostępny dla dozowania zimnej
wody będzie zgodne z ogólną wytwarzania wody, co jest uzależnione od
warunków otoczenia.
1. Umieść filiżankę na środku tacy ociekowej.
2. wciśnij niebieski okrąg przycisk z prawej strony ekranu dotykowego do
dozowania zimnej wody.
3. wciśnijniebieski okrąg przyciskna cały czas trwania dozowania aż do uzyskania
żądanego poziomu napełnienia uzyskuje

Bezpieczeństwo
Blokada Hot Przycisk
dozujący

Przycisk dozowania
zimno

Dozowania gorącej wodzie
Po wygenerowaniu wody, Skywell może ogrzewać wodę do 97,7 ° Celsjusza / 208
° C w ciągu 15-20 minut. dostępny dla dozowania gorącej wody będzie zgodne z
ogólną wytwarzania wody, co jest uzależnione od warunków otoczenia.
1. Umieść filiżankę na środku tacy ociekowej.
2. Naciśnij i zwolnij top czerwony przycisk odblokowujący (Zabezpieczenie przed
dziećmi) po lewej stronie ekranu dotykowego. Masz około 10 sekund, aby
rozpocząć dozowanie gorącej wody przedczerwony przycisk odblokowujący
będą musiały być ponownie naciśnięty.
3. wciśnij dolny przycisk czerwony okrąg (poniżej czerwony przycisk
odblokowujący) W celu dozowania wody gorącej. Używaj ostrożnie.
4. wciśnij czerwony przycisk krąg na cały czas trwania dozowania, aż do uzyskania
pożądanego poziomu napełnienia.
5. Nigdy nie pozwalaj dzieciom do dozowania gorącej wody bez właściwego i
bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
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Tworzyć własne Hydration PROFIL
Na stronie pulpitu nawigacyjnego, stuknij środkowy okrąg. Na stronie profilu Hydration,
dotknij przycisk +, aby stworzyć swój profil i śledzić nawilżenie. Wpisz swoje imię i
nazwisko inicjał.

Funkcje opcjonalne profilu:
Awatary: Można też wybrać i awatar lub przesłać pic profil niestandardowy (nie jest
wymagany). Wybierz awatar stukając ikonę ołówka na górze strony. Przejrzyj opcji
awatara stukając w sprawie rodzajów Avatar rozwijanego menu.
Codzienne bukłakiem Cele:
Ustaw swój codzienny cel nawodnienia przesuwając dolną poprzeczkę. Skywell będzie
śledzić zużycie w porównaniu z założonymi na codzień. Celem automatycznie
zresetowane codziennie.
Kod PIN: Aby mieć swój profil Hydration zabezpieczone numerem PIN, naciśnij przycisk
ON pod ENABLE PIN.

Dodanie wody dozowana dane do Hydration PROFIL

Po dozować wodę, strona wyświetla woda dozowana pojawią się dane. Dotknij przycisk
Dodaj do profilu w dolnej części strony. Wybierz swój profil ze strony bukłakiem profili.
Dane woda dozowana jest automatycznie dodawane do swojego profilu nawodnienia.

INSTALL własnego profilu PICS
Musisz zainstalować najnowszą Skywell App przed zainstalowaniem własnego
profilu zdjęcia.
W ramach funkcji Tor Hydration, zachęcamy do utworzenia profilu. Proces ten
stanowi okazję do obcowania pic z profilem. Jeśli nie ma zwyczaju pic zostanie
dodane, to rozwiązaniem jest albo wybrać z wyboru domyślnej awatarów lub
nie wybierać żadnego pic.

Oto kroki, aby zainstalować niestandardowy pic do listy profili:
1. Zwyczaj PIC powinny 256 x 256 lub mniejsze.
2. Akceptowane formaty plików .png / .jpeg / gif / .bmp.
3. Połącz się z Skwyell poprzez WiFi i utworzyć folder o nazwie „Avatar” w
katalogu głównym karty SD.
4. Przeciągnij plik na karcie SD z komputera do folderu awatara.

5. Zaktualizować aplikację z nowo zainstalowanym pic (s), wykonanie tych
czynności:
• Dotknij bieg w dolnym prawym rogu tablicy rozdzielczej.
• Wprowadź hasło administratora 1111.
• Dotknij Odśwież APP.
• Wybierz Tak, aby zezwolić aplikacji na restart.

