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Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní
opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob
nebo poškození majetku.

Pokud je zařízení Skywell 5T bez napájení po dobu delší než 4 po
sobě následující hodiny: Vodu NEPIJTE.
Obraťte se na technika vašeho prodejce, pro celkové vyčistění zařízení Skywell
5TE.
Verze 1. rijna, 2018

VYPOUŠTĚNÍ VODY
Vypouštění studené vody
Po vygenerování vody může trvat až 90 minut než se voda dostane na svou
maximální studenou teplotu 2.7° Celsius (36°F). V té době může kompresor
kontinuálně běžet. Studená voda, která je připravená k vypuštění, bude v
souladu s celkově generovanou vodou, která je ovlivněna okolními
podmínkami.
1. Umístěte svůj kelímek doprostřed plochy pro odkapávání.
2. Pro vypuštění studené vody stiskněte modré kulaté tlačítko.
3. Držte modré kulaté tlačítko po dobu vypouštění až do dosažení požadované
úrovně naplnění.

Dětský bezpečnostní
zámek
Tlačítko pro horkou
vodu

Tlačítko pro studenou
vodu

Vypouštění horké vody
Po vygenerování vody může jednotka Skywell ohřát vodu až na 97.7°
Celsia/208°F, a to během 15-20 minut. Horká voda, která je připravená
k vypuštění, bude v souladu s celkově generovanou vodou, která je ovlivněna
okolními podmínkami.
1. Umístěte svůj kelímek doprostřed plochy pro odkapávání.
2.
Stiskněte a uvolněte horní červené tlačítko pro odemčení (dětský
bezpečnostní zámek) vlevo od dotykové obrazovky. Máte přibližně 10 vteřin
před spuštěním horké vody, než bude potřeba červené bezpečnostní tlačítko
opětovně stlačit.
3. Pro spuštění horké vody stiskněte dolní červené tlačítko (pod červeným
bezpečnostním tlačítkem).
4.
Držte červené kulaté tlačítko po dobu vypouštění až do dosažení
požadované úrovně naplnění.
5. Nikdy nedovolte dětem vypouštět horkou vodu bez řádného a přímého
dozoru dospělé osoby.
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VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO HYDRATAČNÍHO PROFILU
Na stránce panelu poklepejte na kroužek uprostřed. Na stránce pro hydratační
profil poklepejte na tlačítko + tak, abyste vytvořili vlastní profil a mohli sledovat
hydrataci. Zadejte iniciály svého křestního jména a příjmení.

Volitelné prvky profilu:
Personalizace: Můžete buď zvolit a ztělesnit možnost nebo natáhnout vlastní
obrázek profilu (není vyžadováno). Zvolte personalizaci pomocí poklepání na
ikonu tužky na horní straně stránky. Prohlížet možnosti můžete poklepáním na
rolovací menu pro typ personalizace.
Denní cíl hydratace:
Nastavte svůj denní cíl hydratace pomocí táhnutí na dolní liště. Jednotka Skywell
bude monitorovat vaši spotřebu versus váš cíl na každodenní bázi. Cíl se
automaticky každý den nastaví.
PIN kód: Pro zabezpečení vašeho hydratačního profilu pomocí kódu PIN
poklepejte na tlačítko “ON” pod položkou pro umožnění PIN kódu “ENABLE PIN”.

PŘIDÁNÍ ÚDAJŮ O VYPUŠTĚNÉ VODĚ DO
HYDRATAČNÍHO PROFILU

Po vypuštění vody se objeví stránka s daty o vypuštěné vodě. Poklepejte na
tlačítko pro profil na spodní straně stránky. Na stránce pro hydratační profil
zvolte svůj profil. Data o vypuštěné vodě jsou automaticky přidána do vašeho
hydratačního profilu.

INSTALACE OBRÁZKŮ UŽIVATELSKÉHO PROFILU
Před instalací obrázků uživatelského profilu musíte instalovat nejnovější verzi
aplikace Skywell.
Jako součást funkce sledování hydratace je možné vytvořit si profil. Tento proces
umožňuje spojit obrázek s profilem. Pokud není natažen žádný uživatelský
obrázek, pak je možné buď vybrat z přednastavené nabídky, nebo nevybírat
žádný obrázek.

Instalace uživatelského obrázku do seznamu profilů:
1. Uživatelský obrázek by měl být 256 x 256 nebo menší.
2. Přijatelné formáty souboru jsou .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. K jednotce Skywell se připojte přes WIFI a vytvořte soubor s názvem
“avatar” v kořenové struktuře SD karty.
4. Přetáhněte soubor na SD kartu z vašeho počítače do souboru avatar.

5. Aktualizujte aplikaci s nově instalovaným obrázkem/obrázky následovně:
• Poklepejte na ikonu pro pohon v pravém dolním rohu panelu.
• Zadejte heslo administrátora 1111.
• Poklepejte na nové natažení aplikace (“Reload APP”).
• Poklepejte na položku Ano (“Yes”) tak, aby bylo umožněno spuštění
aplikace.

