SKYWELL 5TE
Snel-Start
Gebruikershandleiding
Atmosferische Watergenerator

5T INFORMATIE BESCHIKBAAR OP AT SKYWELL.COM
Beheerdershandleiding
Snel-Start Gebruikershandleiding

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de basisveiligheidsvoorschriften
worden gevolgd om het risico van brand, elektrische schokken en letsel aan
personen of eigendommen te verminderen.

Als de Skywell 5T langer dan 4 opeenvolgende uren zonder stroom
heeft gezeten: Drink het water NIET.
Neem contact op met uw dealer om de Skywell 5TE volledig te laten reinigen.
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WATER VERDELEN
Koud water verdelen
Nadat de productie van water is begonnen, kan het 90 minuten duren voordat
het water zijn koudste temperatuur of 2,7° Celsius (36°F) heeft bereikt. Gedurende
deze tijd kan de compressor continu werken. Koud water dat voor verdeling
beschikbaar is, wordt afgestemd op de algehele waterproductie, die wordt
beïnvloed door de omgevingsomstandigheden.
1. Plaats uw beker in het midden van de lekbak.
2. Druk op de blauwe ronde knop aan de rechterkant van het aanraakscherm
om koud water te verdelen.
3. Druk op de blauwe ronde knop voor de duur van de verdeling tot het
gewenste niveau is bereikt

Kinderslot
warmwaterdoseerknop

Knop Koud verdelen

Warm water verdelen
Na de productie van het water is de Skywell in staat op het water op te warmen
tot 97,7° Celsius/208°F binnen 15-20 minuten. Warm water dat voor verdeling
beschikbaar is, wordt afgestemd op de algehele waterproductie, die wordt
beïnvloed door de omgevingsomstandigheden.
1. Plaats uw beker in het midden van de lekbak.
2. Druk op de bovenste rode ontgrendelingsknop (kinderslot) aan de linkerkant
van het aanraakscherm en laat hem los. U hebt ongeveer 10 seconden om te
beginnen met het uitgieten van heet water voordat de rode
ontgrendelingsknop opnieuw moet worden ingedrukt.
3. Druk op de onderste rode ontgrendelingsknop (onder de rode
ontgrendelingsknop) om warm water te verdelen. Voorzichtig gebruiken.
4. Druk op de rode ronde knop voor de duur van de verdeling tot het gewenste
niveau is bereikt
5. Sta niet toe dat kinderen warm water verdelen zonder correct en direct
toezicht van een volwassene.
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PERSOONLIJK HYDRATATIEPROFIEL CREËREN
Tik in de middelste cirkel op de Dashboardpagina. Tik op de +toets op de
Hydradatieprofielpagina on uw profiel te creëren en de hydratie op te volgen. Uw
voornaam en de beginletter van uw familienaam ingeven.

Optionele profielkenmerken:
Avatars: U kunt een avatar selecteren of een aangepaste profielafbeelding opladen
(geen van beide is verplicht) Selecteer een avatar door op het potloodpictogram
bovenaan de pagina te tikken. Blader door de avataropties door op het
vervolgkeuzemenu Avatartypes te tikken.
Dagelijkse hydratatiedoelstellingen:
Stel uw dagelijkse hydratatiedoelstelling in door op de onderste balk te vegen. De
Skywell volgt dagelijks uw verbruik ten opzichte van uw doelstellingen op. De doelstelling
zal dagelijks automatisch opnieuw worden ingesteld.
Pincode: Tik op de AAN-knop onder PIN ACTIVEREN om uw Hydratatieprofiel met een
pinnummer te beveiligen.

GEGEVENS OVER HET VERDEELDE WATER AAN HET
HYDRATATIEPROFIEL TOEVOEGEN

Nadat u water hebt verdeeld zal er een pagina met gegevens over het verdeelde
water verschijnen. Tik op de Aan profiel toevoegen-knop onderaan de pagina.
Selecteer uw profiel op de Hydratatieprofielenpagina. De gegevens over het water dat
werd verdeeld wordt automatisch aan uw hydratatieprofiel toegevoegd.

AANGEPASTE PROFIELAFBEELDINGEN INSTALLEREN
U moet de nieuwste Skywell
profielafbeeldingen installeert.
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U wordt aangemoedigd om een profiel te creëren als deel van de
Hydratatieopvolgingsfunctie.
Dat proces biedt de mogelijkheid om een
afbeelding aan het profiel te koppelen. Als er geen aangepaste afbeelding
wordt opgeladen, bestaat de optie eruit om te kiezen uit een standaardselectie
van avatars of om geen enkele afbeelding te kiezen.

Hier zijn de stappen om een aangepaste afbeelding in de profiellijst te
installeren:
1. De aangepaste afbeelding moet 256 x 256 of kleiner zijn.
2. Aanvaardbare bestandsformaten zijn .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Maak verbinding met de Skywell via Wifi en maak een map met de naam
"avatar" op de root van de SD-kaart.
4. Sleep het bestand van uw computer naar de avatarmap op de SD-kaart.

5. Werk de App bij met de nieuw geïnstalleerde afbeelding(en) door de
volgende stappen uit te voeren:
• Tik op het tandwiel in de rechterbenedenhoek van het dashboard
• Het Administratorwachtwoord of 1111 ingeven.
• Tik op APP opnieuw laden.
• Tik op Ja om de App opnieuw te laten opstarten.

