
STÁHNOUT APLIKACI

Stáhněte si naši bezplatnou aplikaci HidrateSpark z App 
Store nebo Google Play

Zkontrolujte, zda jste připojeni k internetu a zda máte 
zapnuté Bluetooth. Podle pokynů v aplikaci si vytvořte 
účet, nastavte parametry pro osobní hydratační cíl, přidejte 
láhev do svého prolu a nastavte si notikace a výzvy

PPo každém doplnění a napití láhev položte na rovný 
povrch. Nezapomeňte každý den synchronizovat aplikaci s 
láhví, aby aplikace správně měřila

NOTIFIKACE
Při nastavování láhve si můžete na kartě Láhve v aplikaci 
vybrat barvu světelného připomenutí. Pomocí tlačítka 
palety barev umístěného na kartě láhve si můžete vybrat 
barvu osvícení

Všechny informace o nastavení najdete na 
hidratespark.com/pages/guide.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SENZORU

NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ BATERIE

Chcete-li oddělit senzor od láhve, otočte láhev dnem 
vzhůru a odšroubujte ho od těla láhve proti směru 
hodinových ručiček, dokud se senzor neuvolní.

Chcete-li senzor namontovat na tělo láhve, otočte ji dnem 
vzhůru a našroubujte senzor na tělo ve směru hodinových 
ručiček, dokud nezapadne na své místo. Ujistěte se, že je 
senzor dokonale přišroubován a pevně drží.

Po opětovném sestavení doporučujeme snímač v 
aplikaci znovu zkalibrovat.

Chcete-li láhev nabít, otočte ji dnem vzhůru a sejměte senzor.

Položte senzor na rovný povrch a připojte k němu 
magnetický konec nabíjecího kabelu HidrateSpark.

Během nabíjení bude senzor zeleně blikat.

Jakmile je zcela nabit, začne svítit konstantně zeleně.

ČIŠTĚNÍ LÁHVE

Pokud láhev spadne, doporučujeme rekalibraci.

Teplota pro nabíjení: 0°C-45°C.

UPOZORNĚNÍ

PODPORA

 Před mytím VŽDY sejměte senzor. Senzor se smí čistit pouze 
vlhkým hadříkem. NIKDY neponořujte senzor do vody ani jej 
nemyjte v myčce na nádobí.

- Před prvním použitím důkladně umyjte víčko a tělo láhve.
- PO KAŽDÉM POUŽITÍ OPLACHUJTE VÍKO A TĚLO zevnitř.

Víčka a plastové tělo z materiálu Tritan lze mýt v horní liště 
myčky nádobí.

 Tělo z nerezové oceli lze mýt POUZE RUČNĚ. Senzor čistěte 
pouze vlhkým hadříkem. Senzor nikdy neponořujte do vody 
ani nemyjte v myčce.

Všechny části nechte schnout samostatně, aby dokonale 
vyschly.

Po vymytí doporučujeme znovu kalibrovat s aplikací

Senzor NEPŘEKRÝVEJTE ani nemačkejte, mohlo by dojít k 
poškození vnitřní elektroniky.
Vaše zařízení HidrateSpark používá magnetický nabíjecí 
kabel USB pro všechny vaše potřeby nabíjení.
-Víčko Tumbler bez brčka z nerezové oceli a víčko Flip 
jsou určeny pro horké a studené tekutiny.

Víčko Chug, víčko s brčkem a brčko z nerezové 
oceli jsou určeny POUZE pro studené tekutiny.

Brčko z nerezové oceli NEPOUŽÍVEJTE s horkými 
tekutinami. Nerezové brčko lze používat POUZE se 
studenými tekutinami. Pokud tento výrobek používáte s 
horkými tekutinami, před pitím jej vyjměte.

Silikonová část brčka z nerezové oceli je odnímatelná pro 
důkladné čištění.

Není určeno k použití se sycenými nebo dužnatými nápoji.

PPřed pitím se ujistěte, že je víčko řádně našroubováno na 
těle a dokonale přitlačeno k tělu láhve.

Pokud láhev plníte vařící tekutinou, nechte tekutinu před 
nasazením víčka alespoň 3 minuty vychladnout s 
odklopeným víčkem.

NEDOPLŇUJTE Kapalinou plňte pod závit, aby nedošlo k 
náhodnému rozlití.

NEOHŘÍVNEOHŘÍVEJTE v mikrovlnné troubě ani nemrazte.

-NEDOPORUČUJEME používat čisticí prostředky obsahující 
bělidla, chlór, abraziva a/nebo drsné chemikálie.

Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.

Napište nám náš chat na webových stránkách: 
hidratespark.com
E-mail: support@hidrate.me


