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När du använder elektriska apparater måste alla grundläggande
säkerhetsåtgärder alltid iakttas för att minska risken för brand, elchock,
personskada och egendomsskada.

Om Skywell 5T är utan ström i mer än fyra efterföljande timmar:
DRICK INTE vattnet.
Kontakta din återförsäljare för att ordna att en tekniker rengör Skywell 5TE.
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TAPPA UPP VATTEN
Tappa upp kallvatten
Efter vattengenerering kan det ta upp till 90 minuter för vattnet att nå sin
maximala kyla på 2,7° Celsius (36°F). Kompressorn kan komma att arbeta
kontinuerligt under denna tid. Kallvatten tillgängligt för att tappas upp kommer att
anpassas till den övergripande vattengenereringen som påverkas av
omgivningsförhållandena.
1. Placera din kopp i mitten av droppbrickan.
2. Tryck på den blåa cirkelknappen till höger om pekskärmen för att tappa upp
kallvatten.
3. Tryck på den blåa cirkelknappen när du tappar upp vattnet tills dess att
önskad mängd uppnåtts.

Barnsäkerhetslås
varmvattenknapp

Kallvattenknapp

Tappa upp varmvatten
Efter vattengenerering kan Skywell värma vattnet upp till 97,7° Celsius/208°F inom
15-20 minuter. Varmvatten tillgängligt för att tappas upp kommer att anpassas till
den
övergripande
vattengenereringen
som
påverkas
av
omgivningsförhållandena.
1. Placera din kopp i mitten av droppbrickan.
2. Tryck och släpp den övre röda upplåsningsknappen (Barnsäkerhetslås) till
vänster om pekskärmen. Du har cirka 10 sekunder på dig för att börja tappa
upp varmvatten innan den röda upplåsningsknappen kommer att behöva
tryckas igen.
3. Tryck på den undre röda cirkelknappen (under den röda upplåsningsknappen)
för att tappa upp varmvatten. Använd med försiktighet.
4. Tryck på den röda cirkelknappen när du tappar upp vattnet tills dess att önskad
mängd uppnåtts.
5. Låt aldrig barn tappa upp varmvatten utan korrekt och direkt tillsyn av en
vuxen.
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SKAPA PERSONLIG HYDRERINGSPROFIL
På instrumentpanel trycker du på mittcirkeln. På sidan Hydreringsprofil, tryck på "+"knappen för att skapa din profil och spåra hydrering. Ange ditt förnamn och initialen
för ditt efternamn.

Valfria profilfunktioner:
Avatarer: Du kan antingen välja en avatar eller ladda upp en anpassad profilbild (inget
av dem krävs). Välj en avatar genom att trycka på pennikonen längst upp på sidan.
Bläddra igenom avataralternativen genom att trycka på rullgardinsmenyn Avatartyper.
Dagliga hydreringsmål:
Ställ in ditt dagliga hydreringsmål genom att svepa det undre fältet. Skywell kommer att
spåra din konsumtion mot ditt mål varje dag. Målet återställs automatiskt dagligen.
PIN-kod: För säkra din hydreringsprofil med en PIN-kod tryck på PÅ-knappen under
AKTIVERA PIN.

LÄGGA TILL UPPTAPPAT VATTEN TILL DIN HYDRERINGSPROFIL

Efter att du har tappat upp vatten kommer en sida med data över upptappat vatten
att visas. Tryck på Lägg till profil-knappen längst ner på sidan. Välj din profil från sidan
Hydreringsprofiler. Data för upptappat vatten läggs automatiskt till i din hydreringsprofil.

INSTALLERA ANPASSADE PROFILBILDER
Du måste installera den senaste Skywell-appen innan du installerar anpassade
profilbilder.
Som en del av funktionen Spåra hydrering uppmuntras du att skapa en profil.
Den processen ger möjlighet att lägga till en bild till profilen. Om ingen
anpassad bild laddas upp är alternativet att antingen välja från ett standardval
av avatarer eller inte välja någon bild.

Här är stegen för att installera en anpassad bild till profillistan:
1. Den anpassade bilden ska vara 256 x 256 eller mindre.
2. Godtagbara filformat är .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Anslut till Skywell via WIFI och skapa en mapp som heter "avatar" på SDkortets rot.
4. Dra filen till SD-kortet från datorn till avatarmappen.

5. Uppdatera sedan appen med de ny-installerade bilderna genom att
göra följande:
• Tryck på kugghjulet i det nedre högra hörnet på instrumentpanelen
• Ange administratörslösenordet 1111.
• Tryck på Ladda om app.
• Tryck på Ja om du vill tillåta att appen startas om.

