SKYWELL 5TE
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Atmosferik Su Üreteci

5T HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN SKYWELL.COM
Yönetici El Kitabı
Hızlı Başlangıç Kullanıcı Kılavuzu

Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik şoku ve bireylere veya mallara yönelik
zarar riskini en aza indirgemek için temel güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Eğer Skywell 5T 4 saat boyunca elektriksiz kalırsa:
Suyu İÇMEYİN.
Skywell 5TE ürününüzün tam temizliği için bayi teknisyeniniz ile iletişime geçin.
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SU dağıtmak
Soğuk Su dağıtın
su 2.7 ° Celsius (36 ° F), en büyük soğuk sıcaklığına ulaşması için su elde sonra, 90
dakika kadar sürebilir. Bu süre zarfında, kompresör sürekli çalışabilir. Dökme için
uygun soğuk su çevre koşulları tarafından etkilenir toplam su üretimi ile hizalanır.
1. Damlama tepsisinin ortasına fincan yerleştirin.
2. basın mavi daire düğmesi Dokunmatik ekranın sağındaki soğuk su dağıtmak
için.
3. basınmavi daire düğmesidökme süresince istenen dolum seviyesi elde edilene
kadar

Çocuk Güvenliği
Kilidi Sıcak Dağıtım
Düğmesi

Soğuk Dispense
Düğmesi

Sıcak Su dağıtın
Su üretildikten sonra Skywell 15-20 dakika içinde 97.7 ° Celsius / 208 ° F kadar su ısı
edebilmektedir. Dökme için mevcut sıcak su, ortam koşulları tarafından etkilenir
toplam su üretimi ile hizalanır.
1. Damlama tepsisinin ortasına fincan yerleştirin.
2. Basın ve bırakın Üst kırmızı kilit açma düğmesi dokunmatik solunda (Çocuk
Emniyet Kilidi). Daha önce sıcak su dağıtıcı açılımı başlamak için yaklaşık 10
saniye varkırmızı kilit açma düğmesi Tekrar basılması gerekir.
3. basın alt kırmızı daire düğmesi (aşağıdaki kırmızı kilit açma düğmesi) Sıcak su
vazgeçilebilir. Dikkatle kullanın.
4. basın Kırmızı daire düğmesi dökme süresince istenen dolum seviyesi elde edilene
kadar.
5. Çocukların doğru ve doğrudan yetişkin gözetimi olmaksızın sıcak su dağıtmak
için izin vermeyin.
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KİŞİSEL HYDRATION PROFİLİ OLUŞTURMA
Kontrol Paneli sayfasında, orta daire dokunun. Hidrasyon Profil sayfasında, profil
oluşturmak ve hidrasyon izlemek için + düğmesine dokunun. Adınızı ve soyadı baş
harfini girin.

Opsiyonel Profil Özellikleri:
Avatarlar: seçebilir ve avatar veya (ne gerekli) bir özel profil pic yükleyebilir ya. Sayfanın
üst kısmındaki kalem simgesine dokunarak bir avatar seçin. Avatar Türleri dokunarak
avatar seçenekleri göz atın açılır menüyü gösterir.
Günlük Hidrasyon Hedefleri:
alt çubuğunu kaydırarak günlük hidratasyon hedef belirleyin. Skywell günlük bazda
hedef karşı tüketiminizi takip edecektir. Amaç otomatik günlük sıfırlanır.
PIN Kodu: senin Hidrasyon Profili PIN numarası ile emniyete sahip altına PIN ENABLE ON
düğmesine dokunun.

NEMLENDİRİCİ PROFİLİNİZE su dağıtılmakta VERİLER EKLEME

Suyu dağıtılacak sonra, bir sayfa görüntüleme su verisi görünecektir dağıtılır. Sayfanın alt
kısmında bulunan düğmeye Profile Ekle dokunun. Hidrasyon Profiller sayfasından profili
seçin. dağıtılır su verileri otomatik olarak hidrasyon profiline eklenir.

ÖZEL PROFİL PICS KUR
Sen özel profil fotoğraflarını yükleyerek en son Skywell App önce yüklemeniz
gerekir.
Parça Hidrasyon özelliğinin bir parçası olarak, bir profil oluşturmak için teşvik edilir.
Yani süreç profili ile bir pic ilişkilendirmek için bir fırsat sunar. Hiçbir özel pic
yüklenirse, o zaman opsiyon avatarları varsayılan seçenek arasından seçmek ya
da herhangi bir pic seçmek değildir.

İşte profil listesine özel bir pic yüklemeye adımları şunlardır:
1. Özel pic 256 x 256 ya da daha küçük olması gerekir.
2. Kabul edilen dosya biçimleri / .jpeg / .gif / .bmp .png edilmektedir.
3. WIFI üzerinden Skwyell bağlanın ve SD kart kökünde “avatar” adlı bir klasör
oluşturun.
4. avatar klasörüne bilgisayarınızdan SD karta dosya sürükleyin.

5. Bu adımları tamamlayarak yeni yüklenen pic (ler) ile App güncelleme:
• Gösterge tablosunun sağ alt köşesindeki dişli dokunun.
• 1111 Yönetici şifresini girin.
• Yeniden APP dokunun.
• Uygulama yeniden sağlamak için Evet'i dokunun.

