SKYWELL 5TE

Guia de início rápido do usuário
Gerador de água atmosférica

INFORMAÇÕES DO 5T DISPONÍVEIS EM SKYWELL.COM
Manual do administrador
Guia de início rápido do usuário

Ao usar aparelhos elétricos, algumas precauções básicas de segurança devem
ser tomadas a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e danos
pessoais e à propriedade.

Caso o Skywell 5T ficar sem energia por mais que 4 horas
consecutivas: NÃO TOME a água.
Contate o técnico do seu fornecedor para limpar totalmente o Skywell 5TE.

Versão: segunda-feira, i de outubro de 2018.

DISPENSAR ÁGUA
Dispensar água fria
Após a geração de água, pode levar até 90 minutos para que a água atinja sua
temperatura máxima de frio de 2,7°C (36°F). Durante este tempo, o compressor
pode funcionar continuamente. A água fria disponível para ser dispensada será
alinhada com a geração global de água, que é influenciada pelas condições
ambientais.
1. Coloque seu copo no centro da bandeja de gotejamento.
2. Pressione o botão com círculo azul à direita da tela sensível ao toque para
dispensar água fria.
3. Pressione o botão com círculo azul pela duração do despejamento até que o
nível adequado de preenchimento seja obtido

Botão de bloqueio de
despejo de água
quente para crianças

Botão para dispensar
água fria

Dispensar água quente
Após a geração de água, o Skywell é capaz de aquecer a água até 97,7°C / 208°F
em 15 a 20 minutos. A água quente disponível para distribuição será alinhada com a
geração global de água, que é influenciada pelas condições ambientais.
1. Coloque seu copo no centro da bandeja de gotejamento.
2. Pressione e solte o botão de desbloqueio vermelho superior (bloqueio de
segurança para crianças) à esquerda da tela sensível ao toque. Você tem
aproximadamente 10 segundos para começar a dispensar água quente antes
que o botão de desbloqueio vermelho precise ser pressionado novamente.
3. Pressione o botão com círculo vermelho inferior (abaixo do botão de
desbloqueio vermelho) para dispensar água quente. Use com cuidado.
4. Pressione o botão com círculo vermelho durante o tempo de dispensa até que
o nível de preenchimento desejado seja obtido.
5. Nunca permita que as crianças dispensem água quente sem supervisão
adequada e direta de adultos.
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CRIAR PERFIL DE HIDRATAÇÃO PESSOAL
Na página do painel, toque no círculo do meio. Na página Perfil de hidratação,
toque no botão + para criar seu perfil e acompanhar a hidratação. Digite seu
primeiro nome e a inicial do sobrenome.

Recursos de perfil opcionais:
Avatares: Você pode selecionar um avatar ou fazer o envio de uma foto personalizada
de perfil (nenhum destes é necessário). Selecione um avatar tocando no ícone de lápis
na parte superior da página. Navegue pelas opções de avatar tocando no menu
suspenso Tipos de Avatar.
Objetivos diários de hidratação:
Defina sua meta de hidratação diária deslizando a barra inferior. A Skywell
acompanhará seu consumo em relação ao seu objetivo diariamente. O objetivo será
redefinido automaticamente diariamente.
Código PIN: Para ter seu perfil de hidratação protegido com um número PIN, toque no
botão ON (ligado) sob ENABLE PIN (Ativar PIN).

ADICIONANDO DADOS SOBRE ÁGUA DISPENSADA AO
PERFIL DE HIDRATAÇÃO

Depois de dispensar a água, aparecerá uma página exibindo os dados de água dispensada.

Toque no botão Adicionar ao perfil na parte inferior da página. Selecione seu perfil na
página Perfis de hidratação. Os dados de água dispensados são automaticamente
adicionados ao seu perfil de hidratação.

INSTALAR IMAGENS PERSONALIZADAS DE PERFIL
Você deve instalar o aplicativo Skywell mais recente antes de instalar as
imagens de perfil personalizadas.
Como parte do recurso Acompanhar Hidratação, você será incentivado a criar
um perfil. Esse processo fornece uma oportunidade para associar uma imagem
ao perfil. Se nenhuma imagem personalizada for carregada, a opção é escolher
entre uma seleção padrão de avatares ou não escolher qualquer imagem.

Aqui estão os passos para instalar uma imagem personalizada na lista de perfis:
1. A imagem personalizada deve ter 256 x 256 ou menos.
2. Formatos de arquivo aceitáveis são .png / .jpeg / .gif / .bmp.
3. Conecte-se ao Skwyell via WIFI e crie uma pasta chamada "avatar" na
raiz do cartão SD.
4. Arraste o arquivo para o cartão SD do seu computador para a pasta avatar.

5. Atualize o aplicativo com a(s) imagem(ns) recém-instalada(s)
completando estes passos:
• Toque na engrenagem no canto inferior direito do painel.
• Digite a senha do administrador de 1111.
• Toque em Recarregar Aplicativo.
• Toque em Sim para permitir que o aplicativo seja reiniciado.

