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Aktivace

Počáteční aktivace 
1. Připojte váš Gene k nabíječce pomocí micro USB kabelu. 
2. Váš Gene je úspěšně aktivován, jestliže se rozsvítí displej. 

Notifikace napájení 
Jakmile je váš Gene plně nabitý, indikátor baterie přestane blikat.
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Stažení aplikace

Stáhněte si aplikaci Moikit 
Aplikaci Moikit si můžete stáhnout na App Store nebo Google Play. 

Zaregistrujte se 
Vytvořte si uživatelský účet v aplikaci Moikit a následně definujte svá nastavení.
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Řízení hydratace

Postup hydratace 
1. Pokud váš cíl hydratace nebyl upraven, Gene spočítá postup hydratace podle 
přednastavené hodnoty.   
2. Na základě vestavěného algoritmu rovnováhy hydratace DPAT jsou zobrazovány 
notifikace na chytrém telefonu a také ikonka na displeji Gene.  

Řízení hydratace 
Váš cíl hydratace můžete nastavovat nebo upravovat v aplikaci Moikit, kde jsou  
k dispozici také další možnosti řízení hydratace.

Notifikace 
hydratace

Denní postup 
hydratace

5



Uzamčení Gene

Pro uzamčení otočte zámkem po směru hodinových ručiček 
Chcete-li předejít úniku tekutiny, nezapomeňte víčko uzamknout.
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Čištění Gene

Umyjte víčko a láhev 
1. Víčko Gene lze umývat. Vyhněte se 
však ponoření víčka a nevkládejte je  
do myčky. 
2. Tělo láhve (bez víčka) lze umývat 
bezpečně v myčce.

Buďte opatrní při rozebírání  
a čištění SmartStraw 
1. Vytáhněte pomalu SmartStraw ve  
svislém směru.  
2. Dejte pozor, abyste při čištění SmartStraw 
neztratili vnitřní gravitační zátku.
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FAQ

Problém Řešení

Gene nelze připojit 1. Ověřte, že je na vašem telefonu aktivní Bluetooth. 
2. Ověřte, že je váš Gene uveden v seznamu zařízení v aplikaci. 
3. Ujistěte se, že je Gene v dosahu vašeho telefonu (≤ 5 m). 
4. Ujistěte se, že je baterie Gene nabitá. 
5. Zkuste vypnout a zapnout Bluetooth na vašem telefonu.

SmartStraw nefunguje 1. Odstraňte SmartStraw, umyjte jej a vložte zpět. 
2. Ověřte, že se uvnitř SmartStraw nachází gravitační zátka.

Při otevření víčka dojde 
k výstřiku tekutiny

1. Nezavírejte elastické víčko, je-li teplota tekutiny vyšší než  
60 °C. Vyčkejte, dokud teplota neklesne.

Při zatřesení Gene je 
slyšet chrastění

Tento zvuk způsobuje gravitační zátka. Nejedná se o závadu 
výrobku.

* Více informací naleznete na www.moikit.com.
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Upozornění

1. Husté nebo dužnaté tekutiny mohou způsobit ucpání gravitační zátky.

2. Přestože Gene odolá teplotě až 96 °C, uzavření víčka s extrémně horkou tekutinou  
(≥60 °C) může vytvořit přetlak v láhvi.

3. Buďte opatrní, pokud z Gene pijete horkou tekutinu.

4. Gene není určen pro použití v mikrovlnné troubě. Vystavení mikrovlnám může výrobek 
poškodit.

5. Neumisťujte víčko Gene do lednice nebo mrazáku. Nízké teploty mohou výrobek 
poškodit.

6. Neponořujte víčko Gene pod vodu. Ponoření víčka může výrobek poškodit.

7. Demontáž výrobku ruší záruku. Demontáž může výrobek poškodit.

8. Chraňte Gene před ostrými objekty nebo pády.
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Specifikace
Produkt: Moikit Gene Model: G1206

Objem: 700 ml / 900 ml Materiál víčka: Tritan & PP

Teplotní odolnost těla láhve: -40 °C ~ 96 °C Materiál láhve: Tritan

Baterie: 150 mAh Lithium-Polymer Voděodolnost: IPX6

Napájecí port: micro USB

Obsah balení

Quick start guide (EN) Micro USB kabel Moikit Gene
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