SKYWELL 5TE
Scurt ghid de utilizare
Generator atmosferic de apă

INFORMAȚII 5T SUNT DISPONIBILE PE SKYWELL.COM
Manual pentru administrator
Scurt ghid de utilizare

Când utilizați aparate electrocasnice electrice, trebuie să respectați precauții de siguranță de
bază pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare și vătămare a persoanelor sau bunurilor.

Dacă Skywell 5T nu este alimentat cu energie electrică timp de mai mult de 4 ore consecutive:
NU BEȚI apa.
Contactați tehnicianul dealerului dvs. pentru a curăța complet Skywell 5TE.

Versiune: 6 august 2018

DISPENSA APĂ
Dispensați apă rece
După generarea apei, poate dura până la 90 de minute pentru ca apa să
ajungă la temperatura maximă la rece de 2,7 ° Celsius (36 ° F). În acest timp,
compresorul poate rula în mod continuu. Apa rece disponibil pentru distribuire va
fi aliniat cu generarea apei de ansamblu, care este influențată de condițiile
ambiante.
1. Așezați cupa pe centrul tăvii de scurgere.
2. apasă pe butonul albastru cerc în partea dreaptă a ecranului tactil pentru a
distribui apa rece.
3. apasă pebutonul albastru cercpentru durata dispensa până se obține nivelul
de umplere dorit

Buton de siguranță
pentru copii de
blocare Hot
Debitarea

Buton Debitarea rece

Dispensați apă caldă
După generarea apei, Skywell este capabil să încălzească apă până la 97.7 °
Celsius / 208 ° F în termen de 15-20 de minute. Apa caldă disponibil pentru
distribuire va fi aliniat cu generarea apei de ansamblu, care este influențată de
condițiile ambiante.
1. Așezați cupa pe centrul tăvii de scurgere.
2. Apăsați și eliberați sus butonul de deblocare roșu (Blocare de siguranță pentru
copii) pe partea stângă a ecranului. Ai aproximativ 10 secunde pentru a
începe dispensa de apă caldă înainte caButonul de deblocare roșu va trebui
să fie apăsat din nou.
3. apasă pe butonul de jos cerc roșu (sub Butonul de deblocare roșu) Pentru a
distribui apa fierbinte. Utilizați cu prudență.
4. apasă pe butonul cerc roșu pentru durata dispensa până se obține nivelul de
umplere dorit.
5. Nu lăsați niciodată copiii să renunțe la apă caldă, fără o supraveghere
adecvată și directă pentru adulți.
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CREEAZĂ PROFIL Hidratarea PERSONAL
Pe pagina Tablou de bord, apăsați cercul din mijloc. Pe pagina de profil Hidratarea,
apăsați butonul + pentru a crea profilul și să urmăriți hidratare. Introduceți numele
prenumele și numele inițial.

Caracteristici opționale Profil:
Avatare: Puteți selecta fie și avatarul sau încărcați un pic profil personalizat (nu este
necesar). Selectați un avatar apăsând pe pictograma creion din partea de sus a
paginii. Răsfoiți prin opțiunile Avatar apăsând pe tipurile Avatar meniul drop-down.
Goluri Hidratarea zi cu zi:
Setați obiectivul zilnic de hidratare glisând bara de jos. Skywell va urmări consumul față
de obiectivul dvs. pe o bază de zi cu zi. Scopul va reseta automat de zi cu zi.
Codul PIN: Pentru a avea dumneavoastră Hidratarea profil asigurat cu un număr PIN,
apăsați butonul ON sub ENABLE PIN.

ADDING DATE DE APĂ dispensat LA PROFIL Hidratarea

După ce ați distribuit apă, o pagină care afișează apă distribuită va apărea date.
Atingeți butonul Adăugați la profil din partea de jos a paginii. Selectați profilul din
pagina Hidratarea Profiluri. Datele de apă distribuită este adăugat automat în profilul
dvs. de hidratare.

INSTALL PICS PROFILE CUSTOM
Trebuie să instalați cel mai recent Skywell App înainte de a instala poze de profil
personalizate.
Ca parte a caracteristicii Track Hidratarea, sunteți încurajați să creați un profil.
Acest proces oferă o oportunitate de a asocia un pic cu profilul. Dacă nici un
pic personalizat este încărcat, atunci opțiunea este de a alege fie dintr-o
selecție implicită de avataruri sau nu de a alege orice pic.

Aici sunt pașii pentru a instala un pic personalizat la lista de profil:
1. La PIC personalizat ar trebui să fie de 256 x 256 sau mai mic.
2. Formate de fișier acceptate sunt .png / .jpeg / .gif / .bmp.
3. Conectați la Skwyell prin WiFi și de a crea un folder numit „Avatar“ pe
radacina cardului SD.
4. Trageți fișierul pe cardul SD de pe computer în folderul Avatar.

5. Actualizați aplicația cu PIC (e) nou instalate prin parcurgerea acestor
pași:
• Atingeți roata în colțul din dreapta jos a tabloului de bord.
• Introduceți parola de administrator din 1111.
• Apăsați Reîncărcare APP.
• Atingeți Da pentru a permite aplicației pentru a reporni.

