Nastavení chytré lahve Equa

Jakmile pociťujete žízeň, už je pozdě. Equa hlídá váš optimální pitný režim během dne.
Upozorní vás pokaždé tak, aby se zabránilo dehydrataci.

Každý jsme jedinečný a potřebujeme individuální pitný režim. Aplikace Equa to udělá za vás.
Stane se vaším osobním kaučem.

Aplikace Equa vám na míru vypočítá a doporučí denní pitný režim na základě vašich tělesných údajů
a životního stylu.

Sledování historie pitného režimu. Jakmile dosáhnete cíle svého denního příjmu vody, vaše pleť
bude zářivější a vy se budete cítit lépe.

Relaxujte s Equou! Správné dýchání odbourává stres. Díky správnému dechovému tempu docílíte
harmonie během rušných dnů.

Lahev Equa s vámi komunikuje i bez použití telefonu.
Smart gesto “TAP TAP” vám ukáže jak si během dne vedete.

Jedna dlouhá indikace LED světla vám prozrazuje, že vaše
tělo je optimálně hydratováno.

Začínáme!
Před prvním použitím lahev omyjte mýdlem a teplou
vodou.
Nezapomeňte z lahve odejmout spoční část s LED světlem.

Tři krátké indikace LED světla vás upozorňují, že je třeba
se napít.

Tracker s LED světlem nabijte pomocí USB kabelu,
který je součástí balení.

Před prvním použitím se ujistěte, že aplikaci EQUA máte staženou ve vašem telefonu.
Aplikaci naleznete zdarma ke stažení na techto platformách :

Důležité:
Aplikaci s lahví spárujte minimálně jednou za 24 hodin.

PÉČE A ÚDRŽBA
Pro udržení dlouhé životnosti lahve Equa doporučujeme její
mytí v teplé vodě za pomocí tekutého čisticího prostředku na
nádobí.
Uzávěr lahve je citlivý na škrábance. Jeho čistění provádějte
pouze pomocí utěrky z mikrovlákna a teplé vody.

LED tracker není vodotěsný, proto ho nemyjte vodou
a před každým mytím lahve jej sejměte!

Nabíjení LED trackeru.

Na zadní straně LED trackeru naleznete
záslepku, která chrání USB vstup pro
nabíjení.

Odejměte záslepku a připravte LED tracker
k nabíjení.

Zapojte USB kabel do vstupu a nabíjejte.
USB kabel je součástí balení.

• Jakmile bude baterie opět vybitá, aplikace vás upozorní notiﬁkací na opětovné dobití.

Bezpečnostní instrukce
Víčko s poutkem

Lahev Equa

Víčko nepatří do myčky, ani do mikrovlnné trouby.

Nelijte do lahve CO2 nápoje.

Nesmí se dostat do kontaktu s agresivními
chemikáliemi.

Neumisťujte lahev do trouby.
Nečistěte lahev alkoholem.

LED tracker
Manipulujte s lahví vždy šetrně.
Tracker není vodotěsný. Vestavěné elekronické díly
nesmí přijít do kontaktu s vodou.
Po mytí lahev nechejte uschnout. Poté nasaďte LED
tracker zpět na dno lahve.
Pro nabíjení používejte vždy pouze USB kabel, který je
v balení.

Po dobití lahve opět vraťte záslepku na své
místo a ověřte si dobití lahve gestem “TAP
TAP”.

