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Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθούνται βασικές
προφυλάξεις για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και βλάβης
σε πρόσωπα ή ιδιοκτησία.

Αν το Skywell 5T είναι χωρίς ρεύμα για περισσότερο από 4 συνεχόμενες ώρες:
ΜΗΝ πιείτε το νερό.
Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας αντιπρόσωπο για να καθαρίσει πλήρως το
Skywell 5TE.

Έκδοση 1 October 2018

ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ
Διανείμετε Κρύο Νερό
Μετά την παραγωγή νερού, μπορεί να χρειαστούν έως και 90 λεπτά για να φτάσει
το νερό στη μέγιστη ψυχρή θερμοκρασία του 2,7 °C (36 °F). Κατά τη διάρκεια αυτού
του χρόνου, ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργεί συνεχώς. Το κρύο νερό που
διατίθεται για διανομή θα ευθυγραμμιστεί με τη συνολική παραγωγή νερού, η οποία
επηρεάζεται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.
1. Τοποθετήστε το δοχείο σας στο κέντρο του δίσκου απόσταξης.
2. Πατήστε το μπλε κυκλικό κουμπί στα δεξιά της οθόνης αφής για να διανέμετε
κρύο νερό.
3. Πατήστε το μπλε κυκλικό κουμπί για όλη τη διάρκεια της διανομής μέχρι να
επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης

Κλείδωμα Ασφάλειας Παιδιών
Κουμπί Θερμής Διανομής

Κουμπί Ψυχρής Διανομής

Διανείμετε ζεστό νερό
Μετά την παραγωγή νερού, το Skywell είναι σε θέση να θερμάνει το νερό μέχρι τους
97,7 °Κελσίου/208 °F μέσα σε 15-20 λεπτά. Το ζεστό νερό που διατίθεται για διανομή
θα ευθυγραμμιστεί με τη συνολική παραγωγή νερού, η οποία επηρεάζεται από τις
συνθήκες περιβάλλοντος.
1. Τοποθετήστε το δοχείο σας στο κέντρο του δίσκου απόσταξης.
2. Πατήστε και αφήστε το πάνω κόκκινο κουμπί ξεκλειδώματος (Κλείδωμα
Ασφάλειας Παιδιών) στα αριστερά της οθόνης αφής. Έχετε περίπου 10
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την παροχή ζεστού νερού πριν το κόκκινο κουμπί
ξεκλειδώματος πρέπει να πατηθεί ξανά.
3. Πατήστε το κάτω κόκκινο κυκλικό κουμπί (κάτω από το κόκκινο κουμπί
ξεκλειδώματος) για να διανέμετε ζεστό νερό. Χρησιμοποιήστε με προσοχή.
4. Πατήστε το κόκκινο κυκλικό κουμπί για όλη τη διάρκεια της διανομής μέχρι να
επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο πλήρωσης.
5. Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να διανέμουν ζεστό νερό χωρίς σωστή και άμεση
εποπτεία από ενήλικες.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SKYWELL
ΩΡΑ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΟΓΚΟΣ ΨΥΧΡΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ/ΠΡΟΣ
ΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ QUIZ
ΖΕΣΤΗ/ΨΥΧΡΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕ
ΜΕΤΡΙΚΟ Ή
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ

ΑΘΟΡΥΒΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ
Στη σελίδα του Πίνακα ελέγχου, πατήστε τον μεσαίο κύκλο. Στη σελίδα του Προφίλ
Ενυδάτωσης, πατήστε το κουμπί + για να δημιουργήσετε το προφίλ σας και να
παρακολουθήσετε την ενυδάτωση. Εισάγετε τα αρχικά του ονόματος και του επιθέτου
σας.

Προαιρετικές δυνατότητες προφίλ:
Avatars: Μπορείτε να επιλέξετε ένα avatar είτε να ανεβάσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα
προφίλ (δεν απαιτείται). Επιλέξτε ένα avatar κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι στο
επάνω μέρος της σελίδας. Περιηγηθείτε στις επιλογές των avatar, αγγίζοντας το
αναπτυσσόμενο μενού Είδη Avatar.
Καθημερινή Στόχοι Ενυδάτωσης:
Ρυθμίστε το στόχο σας καθημερινής ενυδάτωσης σύροντας την κάτω μπάρα. Το Skywell
θα παρακολουθεί καθημερινά την κατανάλωσή σας έναντι του στόχου σας. Ο στόχος θα
επαναρυθμιστεί αυτόματα καθημερινά.
Κωδικός PIN: Για να έχετε ασφαλισμένο το Προφίλ Ενυδάτωσης με έναν αριθμό PIN,
πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ κάτω από το ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PIN.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Μετά τη διανομή νερού, θα εμφανιστεί μια σελίδα που εμφανίζει δεδομένα διανεμόμενου
νερού. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη στο Προφίλ στο κάτω μέρος της σελίδας. Επιλέξτε το
προφίλ σας από τη σελίδα Προφίλ Ενυδάτωσης. Τα δεδομένα διανεμόμενου νερού
προστίθενται αυτόματα στο προφίλ ενυδάτωσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ
Πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη
εγκαταστήσετε προσαρμοσμένες εικόνες προφίλ.

εφαρμογή

Skywell

πριν

Στο πλαίσιο της λειτουργίας Καταγραφής Ενυδάτωσης, σας συνιστούμε να
δημιουργήσετε ένα προφίλ. Αυτή η διαδικασία παρέχει την ευκαιρία να
συσχετίσετε μια εικόνα με το προφίλ. Αν δεν μεταφορτωθεί καμία
προσαρμοσμένη εικόνα, τότε η επιλογή είναι είτε να επιλέξετε από μια
προεπιλεγμένη επιλογή avatar ή να μην επιλέξετε καμία εικόνα.

Ακολουθούν τα βήματα για να εγκαταστήσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα στη
λίστα προφίλ:
1. Η προσαρμοσμένη εικόνα πρέπει να είναι 256 x 256 ή μικρότερη.
2. Οι αποδεκτές μορφές αρχείων είναι are .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Συνδεθείτε στο Skwyell μέσω WIFI και δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα
"avatar" στη ρίζα της κάρτας SD.

4. Σύρετε το αρχείο στην κάρτα SD από τον υπολογιστή σας στο φάκελο
avatar.
5. Ενημερώστε την εφαρμογή με τις πρόσφατα εγκατεστημένες εικόνες,
πραγματοποιώντας τα παρακάτω βήματα:
• Πατήστε το γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου.
• Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή 1111.
• Πατήστε Επαναφόρτωση εφαρμογής.
• Πατήστε Ναι για να επιτρέψετε την επανεκκίνηση της εφαρμογής.

