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Pri používaní elektrických spotrebičov, je potrebné dodržiavať základné
bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb alebo poškodenia majetku.

Ak je Skywell 5T bez elektrickej energie viac ako 4 po sebe nasledujúce hodiny:
Vodu NEPITE.
Obráťte sa na svojho predajcu pre celkové vyčistenie systému Skywell 5TE.
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VÝDAJ VODY
Výdaj studenej vody
Po generovaní vody môže vode trvať až 90 minút kým dosiahne najchladnejšiu
teplotu 2,7 °C (36 °F). Počas tohto času môže kompresor nepretržite pracovať.
Studená voda k dispozícii na výdaj bude v súlade s celkovým generovaním vody,
ktoré je ovplyvnené okolitými podmienkami.
1. Šálku umiestnite do stredu odkvapkávacej tácky.
2. Stlačte modré okrúhle tlačidlo napravo od dotykového displeja, aby sa vydala
studená voda.
3. Tlačte modré okrúhle tlačidlo počas výdaja vody, až kým sa nedosiahne
požadovaná úroveň.

Detská zámka
Tlačidlo horúcej vody

Tlačidlo studenej vody

Výdaj horúcej vody
Po generovaní vody je zariadenie Skywell schopné zohriať vodu až na teplotu
97,7 °C/208 °F v priebehu 15 – 20 minút. Horúca voda dostupná na výdaj bude
v súlade s celkovým generovaním vody, ktoré je ovplyvnené okolitými
podmienkami.
1. Šálku umiestnite do stredu odkvapkávacej tácky.
2. Stlačte a uvoľnite horné červené odblokovacie tlačidlo (detská bezpečnostná
zámka) naľavo od dotykového displeja. Budete mať približne 10 sekúnd na to,
aby ste začali odoberať horúcu vodu predtým, ako bude treba červené
odblokovacie tlačidlo opäť stlačiť.
3. Stlačte dolné červené tlačidlo (pod červeným odblokovacím tlačidlom) aby
sa vydala horúca voda. Používajte opatrne.
4. Tlačte červené tlačidlo počas výdaja vody, až kým sa nedosiahne
požadovaná úroveň.
5. Nikdy nedovoľte deťom, aby si zobrali horúcu vodu, ak nie sú pod vhodným
a priamym dohľadom dospelej osoby.
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VYTVORENIE OSOBNÉHO HYDRATAČNÉHO PROFILU
Na stránke ovládacieho panela
klepnite na stredný kruh. Na stránke
hydratačného profilu klepnite na tlačidlo +, aby ste si vytvorili vlastný profil
a mohli sledovať hydratáciu. Zadajte svoje meno a iniciálku priezviska.

Voliteľné funkcie profilu:
Avatary: Môžete si buď vybrať avatara alebo načítať prispôsobený profilový
obrázok (ani jedno nie je nevyhnutné). Avatara vyberiete klepnutím na ikonu
ceruzky na hornej strane. Klepnutím na roztváraciu ponuku typov avatarov si
môžete prehliadnuť možnosti avatarov.
Denné hydratačné ciele:
Denné hydratačné ciele nastavíte potiahnutím spodného pruhu. Zariadenie
Skywell bude každý deň sledovať vašu konzumáciu voči vášmu cieľu. Cieľ sa
každý deň automaticky resetuje.
PIN kód: Ak si želáte mať hydratačný profil zabezpečený PIN kódom, klepnite na
tlačidlo zapnutia ON pod voľbou aktivizácie ENABLE PIN.

PRIDANIE DÁT O VÝDAJI VODY DO HYDRATAČNÉHO PROFILU
Potom, čo odoberiete vodu, zobrazí sa stránka zobrazujúca dáta odberu vody.
Klepnite na tlačidlo pridania do profilu na spodnej časti stránky. Vyberte svoj profil
zo stránky hydratačných profilov. Dáta o odobratej vode sa automaticky pridajú
do vášho hydratačného profilu.

INŠTALÁCIA PRISPÔSOBENÝCH PROFILOVÝCH
OBRÁZKOV
Pred nainštalovaním prispôsobených profilových obrázkov musíte nainštalovať
najnovšiu aplikáciu Skywell App.
Ako súčasť funkcie sledovania hydratácie vám odporúčame vytvoriť si profil.
Tento proces poskytuje príležitosť priradiť profilu obrázok. Ak sa nenačítal žiaden
prispôsobený obrázok, potom existuje možnosť vybrať si buď z pôvodných
možností avatarov alebo si nevybrať žiaden obrázok.

Tu je postup na inštalovanie prispôsobeného obrázku na zoznam profilov:
1. Prispôsobený obrázok by mal byť veľkosti 256 x 256 alebo menší.
2. Prípustné formáty súborov sú .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Pripojte sa k Skywell cez Wi-Fi a vytvorte záložku s názvom „avatar“
v hlavnom adresári SD karty.
4. Z počítača potiahnite súbor na SD kartu do záložky avatar.

5. Aktualizujte App s novo nainštalovanými obrázkami vykonaním tohto
postupu:
● Klepnite na ozubené koliesko v pravom dolnom rohu ovládacieho
panela.
● Zadajte administrátorovo heslo 1111.
● Klepnite na opätovné natiahnutie App.
● Klepnite na potvrdenie Yes, aby ste povolili App reštartovať sa.

