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Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger
følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og person- eller
ejendomskade.

Hvis Skywell 5T er uden strøm i mere end 4 sammenhængende
timer: Må vandet IKKE drikkes.
Kontakt din forhandlers tekniker for fuldt ud at rengøre Skywell 5TE.
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AFTAP VAND
Aftap koldt vand
Efter vandgenereringen kan det tage op til 90 minutter, før vandet har nået sin
maksimale kolde temperatur på 2,7 °C (36 °F). I løbet af dette tidsrum kører
kompressoren uafbrudt. Koldt vand til aftapning vil blive tilpasset den samlede
vanddannelse, der påvirkes af omgivelsesforholdene.
1. Placer din kop i midten af drypbakken.
2. Tryk på den blå knap til højre for skærmen for at aftappe koldt vand.
3. Hold trykket på den blå knap, indtil det ønskede fyldningsniveau er opnået.

Børnesikkerhedslås
Varm aftapningsknap

Kold aftapningsknap

Aftap varmt vand
Efter vanddannelsen kan Skywell opvarme vandet til 97,7 °C/208 °F i løbet af 15-20
minutter. Varmt vand til aftapning vil blive tilpasset den samlede vanddannelse,
der påvirkes af omgivelsesforholdene.
1. Placer din kop i midten af drypbakken.
2. Tryk på og slip igen den røde låseknap (Børne sikkerhedslås) til venstre for
skærmen. Du har ca. 10 sekunder til at påbegynde aftapningen af varmt vand,
inden det igen vil være nødvendigt at trykke på den røde låseknap.
3. Tryk på den nederste røde knap (under den røde låseknap) for at aftappe
varmt vand. Bruges med forsigtighed.
4. Hold trykket på den røde knap, indtil det ønskede fyldningsniveau er opnået.
5. Lad aldrig børn tappe varmt vand uden korrekt og direkte voksent tilsyn.
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OPRET PERSONLIG HYDRATIONSPROFIL (VANDINDTAG)
På hovedmenuens skærm, trykkes på den midterste cirkel. På siden Hydrationsprofil,
trykkes på + knappen for at oprette din profil og spore vandindtaget. Indtast dit
fornavn og første bogstav fra dit efternavn.

Valgfrie profilfunktioner:
Avatar: Du kan enten vælge en avatar, eller uploade et brugerbillede (ikke påkrævet).
Vælg en avatar ved at trykke på blyant ikonet øverst på siden. Gennemse avatar
mulighederne ved at trykke på avatar typernes rullemenuer.
Daglige hydrationsmål:
Indstil dine daglige hydrationsmål ved at swipe den nederste bjælke. Skywell vil spore dit
forbrug i forhold til dit mål hver dag. Målet vil automatisk blive nulstillet dagligt.
Pinkode: For at sikre din hydrationsprofil med en pinkode, skal du trykke på ON knappen
under ENABLE PIN.

TILFØJE VANDAFTAPNINGSDATA TIL HYDRATIONSPROFIL

Når du har aftappet vand, vil en side med vanddispenseringsdataene blive vist. Tryk på
knappen “Tilføj til profil” i bunden af siden. Vælg din profil på siden med
hydreringsprofiler. Vanddispenseringsdataene bliver automatisk tilføjet til din
hydreringsprofil.

INSTALLER BRUGERDEFINEREDE PROFILBILLEDER
Du skal installere den nyeste Skywell app, inden du installerer brugerdefinerede
profilbilleder.
Som led i sporingen af vandindtag, opfordres du til at oprette en profil. Denne
proces giver mulighed for at tilknytte et billede til profilen. Er der ikke uploadet et
brugerdefineret billede, er det muligt at vælge en avatar eller slet ikke vælge
noget billede.

Gør følgende for at installere et brugerdefineret billede i profillisten:
1. Billedet skal være 256 x 256 eller mindre.
2. Brugbare filformater er .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Opret WIFI forbindelse til Skwyell og opret mappen “avatar” i roden på
SD-kortet.
4. Træk filen fra din computer til avatar mappen på SD-kortet.

5. Opdater appen med det nyinstallerede billede(r) ved at udføre disse trin:
• Tryk på tandhjulsknappen i hovedmenuens nederste højre hjørne.
• Indtast Administrator adgangskoden: 1111.
• Tryk på genindlæs app.
• Tryk på Ja for at lade appen genstarte.

