SKYWELL 5TE
Käyttäjän pikaopas
Ilmasta vettä tiivistävä laite

5T-TIETOA SAATAVANA OSOITTEESSA SKYWELL.COM
Ylläpitäjän opas
Käyttäjän pikaopas

Käytettäessä sähkölaitteita on aina noudatettava perusturvatoimia, jotta
pienennetään tulipalon, sähköiskun ja henkilö- sekä omaisuusvahinkojen vaaraa.

Jos Skywell 5T on virta katkaistuna yli 4 peräkkäistä tuntia:
ÄLÄ juo tiivistettyä vettä.
Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi asentajaan Skywell 5TE:n perusteellista puhdistusta
varten.
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VEDEN ANNOSTELU
Kylmän veden annostelu
Vedentuotannon alkamisen jälkeen voi kestää 90 minuuttia ennen kuin vesi
saavuttaa kylmimmän lämpötilansa 2,7° Celsiusastetta (36 °F). Tämän ajan
kompressori voi olla päällä yhtäjaksoisesti. Annostelua varten käytettävissä oleva
kylmä vesi kohdistetaan kokonaisvedentuotannon mukaisesti, mihin vaikuttaa
ympäristöolosuhteet.
1. Aseta kuppisi tippa-alustan keskelle.
2. Paina sinistä pyöreää painiketta kosketusnäytön oikealta puolelta
annostellaksesi kylmää vettä.
3. Paina sinistä pyöreää painiketta annostelun ajan, kunnes haluttu täyttötaso on
saavutettu.

Lapsilukko
Kuuman annostelun
painike

Kylmän annostelun
painike

Kuuman veden annostelu
Vedentuotannon jälkeen Skywell pystyy kuumentamaan vettä enintään 97,7°
Celsiusasteiseksi/208 °F 15–20 minuutin sisällä. Annostelua varten käytettävissä
oleva kuuma vesi kohdistetaan kokonaisvedentuotannon mukaisesti, mihin
vaikuttaa ympäristöolosuhteet.
1. Aseta kuppisi tippa-alustan keskelle.
2. Paina ja vapauta punainen ylempi avauspainike (lapsilukko) kosketusnäytön

vasemmalta puolelta. Sinulla on noin 10 sekuntia aikaa aloittaa kuuman veden
annostelu ennen kuin punaista avauspainiketta on painettava uudestaan.
3. Paina punaista punaista pyöreää alapainiketta (punaisen avauspainikkeen alta)
annostellaksesi kuumaa vettä. Käytä varovaisesti.
4. Paina punaista pyöreää painiketta annostelun ajan, kunnes haluttu täyttötaso on
saavutettu.
5. ÄLÄ koskaan anna lasten annostella kuumaa vettä ilman asianmukaista ja suoraa
aikuisten valvontaa.
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OMAN NESTEYTYSPROFIILIN LUONTI
Napauta kokoomanäytön sivulta keskellä olevaa ympyrää. Napauta nesteytysprofiilisivulta

+ painiketta luodaksesi oman profiilin ja seurataksesi nesteytystä. Syötä nimikirjaimesi.

Vaihtoehtoiset profiiliominaisuudet.
Hahmot: Voit joko valita hahmon tai lähettää oman profiilikuvan (kumpikaan ei ole
pakollinen). Valitse hahmo napauttamalla kynäkuvaketta sivun yläreunasta. Selaa
hahmovaihtoehtoja napauttamalla Hahmotyyppien pudotusvalikkoa.
Päivittäiset nesteytystavoitteet:
Aseta päivittäinen nesteytystavoite pyyhkäisemällä alapalkkia. Skywell seuraa kulutustasi
suhteessa tavoitteeseesi päivittäin. Tavoite nollataan automaattisesti joka päivä.
PIN-koodi: Voit suojata nesteytysprofiilisi PIN-koodilla napauttamalla ON-painiketta
kohdan ENABLE PIN (OTA PIN KÄYTTÖÖN) alta.

ANNOSTELLUN VEDEN TIETOJEN LISÄÄMINEN
NESTEYTYSPROFIILIIN

Kun olet annostellut vettä, avautuu sivu näyttäen annostellun veden tiedot. Napauta Add to

Profile (Lisää profiiliin) -painiketta sivun alareunasta. Valitse profiili nesteytysprofiilien
sivulta. Annostellun veden tiedot lisätään automaattisesti nesteytysprofiiliisi.

OMIEN PROFIILIKUVIEN ASENTAMINEN
Uusin Skywell-sovellus on asennettava ennen omien profiilikuvien asentamista.
Osana nesteytyksen seurantatoimintoa suosittelemme sinulle profiilin luomista.
Tämä prosessi tarjoaa sinulle tilaisuuden liittää profiiliin kuvan. Jos omaa kuvaa
ei ladata, niin vaihtoehtona on joko valita hahmojen oletusvalikoimasta tai olla
ilman kuvaa.

Noudata näitä vaiheita oman kuvan asentamiseksi profiililuetteloon:
1. Oman kuvan tulisi olla 256 x 256 tai pienempi.
2. Hyväksytyt tiedostomuodot ovat .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Yhdistä Skywelliin WIFIn kautta ja luo kansio nimeltä ”avatar” SDmuistikortin juureen.
4. Vedä tiedosto SD-muistikortille tietokoneeltasi avatarkansioon.

5. Päivitä sovellus juuri asennetulla kuvalla (kuvilla) suorittamalla nämä
vaiheet:
• Napauta ratasta kokoomanäytön oikeasta alakulmasta.
• Syötä ylläpitäjän salasana 1111.
• Napauta kohtaa Reload APP (Lataa sovellus uudestaan).
• Napauta kohtaa Yes (Kyllä) antaaksesi sovelluksen käynnistyä
uudestaan.

