SKYWELL 5TE
Brukerveiledning
for hurtigstart
Atmosfærisk vanngenerator

INFORMASJON OM 5T TILGJENGELIG PÅ SKYWELL.COM
Administratorhåndbok
Brukerveiledning for hurtigstart

Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler følges for å
redusere faren for brann, elektrisk støt og skade på personer eller eiendom.

Dersom Skywell 5T har vært ute av drift i mer enn 4 sammenhengende timer:
IKKE drikk vannet.
Kontakt en tekniker hos forhandleren din for full rengjøring av Skywell 5TE.
Versjon 1. oktober 2018

DISPENSER VANN
Dispenser kaldt vann
Etter genereringen av vannet kan det ta opptil 90 minutter for vannet å nå den
laveste temperaturen på 2,7° C (36° F). I løpet av denne tiden kan kompressoren
gå hele tiden. Kaldt vann som er tilgjengelig for dispensering vil bli justert med den
totale genereringen av vann, som er avhengig av omgivelsesforholdene.
1. Plasser koppen din på midten av dryppskålen.
2. Trykk på den blå runde knappen til høyre for berøringsskjermen for å dispensere
kaldt vann.
3. Trykk på den blå runde knappen under hele fyllingen til ønsket mengde er
nådd.

Barnesikring
Knapp for varmt
vann

Knapp for kaldt vann

Dispensere varmt vann
Etter genereringen av vannet kan Skywell varme opp vannet opp til 97,7° C i løpet
av 15-20 minutter. Varmt vann som er tilgjengelig for dispensering vil bli justert med
den totale genereringen av vann, som er avhengig av omgivelsesforholdene.
1. Plasser koppen din på midten av dryppskålen.
2. Trykk og slipp den øvre røde opplåsingsknappen (Barnesikring) til venstre for
berøringsskjermen. Du har omtrent 10 sekunder på deg til å begynne
dispenseringen av det varme vannet før den røde opplåsingsknappen må
trykkes på nytt.
3. Trykk på den nedre runde knappen (under den røde opplåsingsknappen) for å
dispensere varmt vann. Vær forsiktig.
4. Trykk på den røde runde knappen under hele fyllingen til ønsket mengde er
nådd.
5. La aldri barn dispensere varmt vann uten skikkelig og direkte tilsyn fra en voksen.
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OPPRETTE PERSONLIG HYDRERINGSPROFIL
Trykk på den midtre sirkelen på Dashbord-siden. På siden Hydreringsprofil, trykk på +knappen for å opprette profilen din og spore hydrering. Angi fornavnet ditt og
initialene for etternavnet.

Valgfrie profilfunksjoner:
Avatar: Du kan enten velge en avatar eller laste opp et eget profilbilde (ikke
nødvendig). Velg en avatar ved å trykke på blyantikonet øverst på siden. Bla gjennom
avatar-alternativene ved å trykke på nedtrekksmenyen Avatar-typer.
Daglige hydreringsmål:
Sett det daglige hydratiseringsmålet ved å sveipe den nederste linjen. Skywell vil spore
forbruket ditt mot målet ditt hver dag. Målet vil automatisk nullstilles daglig.
PIN-kode: For å sikre hydreringsprofilen din med et PIN-nummer, trykk på PÅ-knappen
under AKTIVER PIN.

TILFØRING AV DATA OM DISPENSERT VANN TIL
HYDRERINGSPROFILEN

Etter at du har dispensert vann, vises en side som viser data om dispensert vann. Trykk på
knappen ”Legg til i profil” nederst på siden. Velg profilen din fra siden Hydreringsprofiler.
Dataene om det dispenserte vannet blir automatisk lagt til i hydreringsprofilen din.

INSTALLERING AV EGENDEFINERTE PROFILBILDER
Du må installere den nyeste Skywell-appen før du installerer egendefinerte
profilbilder.
Som en del av funksjonen med sporing av hydrering oppfordres du til å opprette
en profil. Denne prosessen gir en mulighet til å knytte et bilde til profilen. Hvis ikke
et egendefinert bilde er lastet opp, er alternativet enten å velge mellom et
standardvalg av avatarer eller ikke å velge noe bilde.

Her er fremgangsmåten for å installere et egendefinert bilde til profillisten:
1. Det egendefinerte bildet må være 256 x 256 eller mindre.
2. Akseptable filformater er .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Koble til Skywell via Wi-Fi og opprett en mappe med navnet "avatar" på
SD-brikkeroten.
4. Dra filen over på SD-brikken fra datamaskinen din til avatar-mappen.

5. Oppdater appen med det/de nylig installerte bildet/bildene ved å utføre
disse trinnene:
• Trykk på tannhjulet i nedre høyre hjørne på dashbordet.
• Skriv inn administratorpassordet 1111.
• Trykk på Last opp igjen APP.
• Trykk på Ja for å tillate APP-en å starte på nytt.

