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5T INFORMÁCIE SÚ DOSTUPNÉ NA SKYWELL.COM
Príručka Administrátora
Užívateľská Príručka pre Rýchly Štart

Pri používaní elektrických spotrebičov, je potrebné dodržiavať základné
bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb alebo poškodenia majetku.

Ak je Skywell 5T bez elektrickej energie viac ako 4 po sebe nasledujúce hodiny:
Vodu NEPITE.
Obráťte sa na svojho predajcu pre celkové vyčistenie systému Skywell 5TE.
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prívodu vody
Upustiť studená voda
Po generovanie vody, môže trvať až 90 minút, až voda dosiahne svoju maximálnu
nízke teploty o 2,7 ° C (36 ° F). Počas tejto doby, kompresor môže bežať
nepretržite. Studená voda k dispozícii pre výdaj bude v súlade s celkovým
generáciou vody, ktorá je ovplyvnená okolitých podmienok.
1. Umiestnite šálku na stredu odkvapkávacej misky.
2. Stlačením modrý tlačidlo kružnice na pravej strane dotykovej obrazovky
vydávať studenú vodu.
3. Stlačenímmodrý tlačidlo kružniceza dobu trvania výdaj, až kým sa nedosiahne
požadovaného stavu naplnenia
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Dávkovať horúcou vodou
Po generovanie vody, Skywell je schopný ohriať vodu až na 97,7 ° C / 208 ° F
počas 15-20 minút. Teplá voda k dispozícii pre výdaj bude v súlade s celkovým
generáciu vody, ktorá je ovplyvnená okolitým podmienkam.
1. Umiestnite šálku na stredu odkvapkávacej misky.
2. Stlačte a uvoľnite top červené tlačidlo pre odomknutie (Detský zámok Safety) v
ľavej časti obrazovky. Máte k dispozícii približne 10 sekúnd začne nadávkuje
teplej vody pred tým, nežčervené tlačidlo pre odomknutie bude musieť byť
znovu stlačené.
3. Stlačením Spodná červené tlačidlo kružnice (Pod červené tlačidlo pre
odomknutie) Pre dávkovanie horúcej vody. Podávajte s opatrnosťou.
4. Stlačením Tlačidlo červený kruh za dobu trvania výdaj, až kým sa nedosiahne
požadovaného stavu naplnenia.
5. Nikdy nedovoľte deťom, aby vydávať horúcu vodu bez riadneho a priamym
dohľadom dospelej osoby.
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Tvorba vlastných hydratačných PROFIL
Na stránke Hlavný panel, kliknite na prostredný kruh. Na stránke profilu hydratácie,
kliknite na tlačidlo + a vytvoriť svoj profil a sledovať hydratáciu. Zadajte svoje krstné
meno a priezvisko iniciály.

Voliteľné funkcie profilu:
Avatary: Môžete buď vybrať a avatar alebo nahrať pic vlastného profilu (ani nutná).
Vybrať avatara kliknutím na ikonu ceruzky v hornej časti stránky. Prechádzať možnosti
avatar poklepaním na Typy Avatar roletového menu.
Denná hydratácia Ciele:
Nastavte denný hydratácia gól prejdením spodnú lištu. Skywell bude sledovať spotrebu
v porovnaní s cieľmi na dennej báze. Cieľom automaticky vynuluje denne.
Kód PIN: Ak chcete, aby vaše hydratačný profilu zaistené s číslom PIN, kliknite na tlačidlo
ON pod ENABLE PIN.

Pridaním vody dávkovaný DATA hydratácie PROFILU

Potom, čo ste upustiť vodu, stránky zobrazujúce vody dávkovaný objavia údaje. Kliknite
na tlačidlo Pridať do profilu v dolnej časti stránky. Vyberte profil zo stránky Hydratácia
Profily. Údaje o dávkovaní vody sa automaticky pridá do vášho hydratačného profilu.

INŠTALÁCIA vlastný profil PICS
Je nutné nainštalovať najnovšiu Skywell App pred inštaláciou vlastného profilu
fotky.
Ako súčasť funkcie Track hydratácie, odporúčame vytvoriť profil. Tento proces
poskytuje príležitosť stýkať sa pic s profilom. Ak nie je žiadny vlastný pic nahraný,
potom je voľba buď vybrať z východiskovej výber avatarov, alebo nie vybrať
akúkoľvek pic.

Tu sú kroky k inštalácii vlastnej pic do zoznamu profilov:
1. Vlastné pic by mal byť 256 x 256 alebo menšie.
2. Prijateľné formáty súborov sú PNG / JPEG / GIF / BMP.
3. Pripojte sa k Skwyell cez WIFI a vytvoriť priečinok s názvom "avatar" v
koreňovom adresári SD karty.
4. Pretiahnuť súbor na SD kartu z počítača do zložky avatar.

5. Aktualizovať aplikáciu s novo inštalovaného pic (y) vykonanie týchto
krokov:
• Kliknite na ozubené koleso v pravom dolnom rohu panela.
• Zadajte heslo správcu 1111.
• Kliknite na Reload APP.
• Kliknutím na tlačidlo Áno povoliť App reštartovať.

