SKYWELL 5TE
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Atmoszférikus vízgenerátor

5T INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐK A SKYWELL.COM OLDALON
Rendszergazda kézikönyv
Gyors üzembe helyezési útmutató

Az elektromos készülékek használatakor az alapvető biztonsági óvintézkedéseket
be kell tartani a tűz-, áramütés- és személyi vagy tárgyi sérülés kockázatának
csökkentése érdekében.

Ha a Skywell 5T folyamatosan több mint 4 óra hosszan nincs áram alatt:
NE IGYON a vízből.
Lépjen kapcsolatba szakkereskedőjével a Skywell 5TE teljes tisztítása érdekében.

Verzio: 2018. oktober 1.

A VÍZ ADAGOLÁSA
Hideg víz adagolása
Víz előállítása után akár 90 percig is eltarthat, hogy a víz elérje a 2,7 ° Celsius (36 °
F) maximális hideghőmérsékletét. Ez idő alatt a kompresszor folyamatosan
működhet. Az adagolásra rendelkezésre álló hideg víz mennyisége igazodni fog a
teljes vízkészítéshez, amelyet a környezeti feltételek befolyásolnak.
1. Helyezze csészéjét a csepptálca közepére.
2. A hideg víz adagolásához nyomja meg a kék körgombot az érintőképernyő
jobb oldalán.
3. Tartsa nyomva a kék körgombot az adagolás időtartamáig, amíg a kívánt
mennyiséget el nem érte.

Gyermekbiztonsági zár
Forró adagológomb

Hideg adagoló gomb

Forró víz adagolása
Víz előállítása után a Skywell 15-20 percen belül képes felmelegíteni a vizet 97.7°
Celsius/208°F fokra. Az adagolásra rendelkezésre álló forró víz mennyisége
igazodni fog a teljes vízkészítéshez, amelyet a környezeti feltételek befolyásolnak.
1. Helyezze a csészéjét a csepptálca közepére.
2. Nyomja meg és engedje fel az érintőképernyő bal oldalán található piros felső
gombot (Gyermekbiztonsági zár). Kb. 10 másodperc áll rendelkezésre a forró víz
adagolásának megkezdésére, mielőtt a piros kioldó gombot újra meg kellene
nyomni.
3. Nyomja meg az alsó piros körgombot (a piros kioldó gomb alatt) a forró víz
adagolásához. Óvatosan kezelje.
4. Tartsa nyomva a piros kör gombot az adagolás időtartamáig, amíg a kívánt
mennyiséget el nem érte.
5. Soha ne engedje gyermekeknek, hogy a forró vizet megfelelő és közvetlen
felnőtt felügyelet nélkül adagolják.
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SZEMÉLYES HIDRATÁCIÓS PROFIL LÉTREHOZÁSA
Az Kezelőpanel oldalon érintse meg a középső kört. A Hidratálási Profil oldalon érintse
meg a + gombot a profil létrehozásához és a hidratálás követéséhez. Adja meg
keresztneve és vezetékneve első betűjét.

Választható profilfunkciók:
Avatarok: Választhat egy avatárt vagy feltölthet egy saját profil képet (egyik sem
követelmény). Jelöljön ki egy avatárt, a ceruza ikon megérintésével az oldal tetején.
Böngésszen az Avatar lehetőségek között az Avatar Típusok legördülő menüben.
Napi hidratálási célok:
Állítsa be a napi hidratálási célját a csúszka mozgatásával. A Skywell napi szinten
nyomon követi fogyasztását a kitűzött céljához viszonyítva. A cél automatikusan
naponta vissza lesz állítva.
PIN-kód: Ahhoz, hogy a Hidratálási profil PIN-kóddal legyen védve, érintse meg a BE
(ON) gombot a PIN-KÓD ENGEDÉLYEZÉSE (ENABLE PIN) felirat alatt.

VÍZADAGOLÁSI ADATOK HOZZÁADÁSA A HIDRATÁCIÓS
PROFILHOZ

Miután kiadagolta a vizet, megjelenik egy vízadagolási adatokat mutató oldal. Érintse
meg a Hozzáadás a Profilhoz gombot az oldal alján. Válassza ki a profilját a Hidratálási
Profilok oldalon. A kiadagolt víz adatok automatikusan hozzáadódnak az Ön hidratációs
profiljához.

EGYÉNI PROFILKÉPEK TELEPÍTÉSE
Telepítenie kell a legújabb Skywell alkalmazást az egyedi profilképek telepítése
előtt.
A Track Hydration funkció részeként létrehozhat egy profilt. Ez a folyamat
lehetővé teszi, hogy egy képet társítsanak a profilhoz. Ha nincs egyéni kép
feltöltve, akkor lehetőség van az alapértelmezett avatárok közül választani,
vagy semmilyen képet sem választani.

Az egyéni kép profillistára telepítésének lépései a következők:
1. Az egyéni kép 256x256 px, vagy annál kisebb legyen.
2. Elfogadható fájlformátumok: .png / .jpeg / .gif / .bmp.
3. Csatlakozzon a Skwyell-hez WIFI-n keresztül, és hozzon létre egy "avatar"
nevű mappát az SD-kártya gyökérkönyvtárában.
4. Húzza át a fájlt a számítógépéről az SD kártyáján lévő avatar mappába.

5. Frissítse az alkalmazást az újonnan telepített képekkel az alábbi lépések
végrehajtásával:
• Érintse meg a fogaskereket a kezelőpanel jobb alsó sarkában.
• Adja meg az 1111 adminisztrátori jelszavát.
• Érintse meg az Alkalmazás Újratöltése (Reload APP) gombot.
• Érintse meg az Igen (Yes) gombot az alkalmazás újraindításához.

