
 

 

 

LÁHEV OBOHACUJÍCÍ VODU  

O MOLEKULÁRNÍ VODÍK 

CLOUD CUP WP2813 

Uživatelská příručka 

 

  

Bluetooth 4.0 Použitelný pro IOS 7.1  

a Android 4.3 



Děkujeme, že jste si vybrali naši LÁHEV OBOHACUJÍCÍ VODU O MOLEKULÁRNÍ VODÍK. Pro správné užití zakoupené láhve si, prosím, před prvním použitím 

pozorně pročtěte tuto uživatelskou příručku. 

 

Pár slov o vodě obohacené molekulárním vodíkem 

 Voda obohacená molekulárním vodíkem je nazývána vodou života a čím víc jí budete pít, tím více bude působit proti stárnutí. Můžete ji také využít pro 

udržování pleti mytím. Je snadno vstřebatelná do pokožky. 

 Voda obohacená molekulárním vodíkem je prospěšná pro střeva a žaludek, podporuje krevní oběh a metabolismus a udržuje a vyrovnává endokrinní 

systém. 

 Voda obohacená molekulárním vodíkem je dobrá pro zlepšení obnovy a regeneraci buněk. 

 Voda obohacená molekulárním vodíkem je prospěšná ke snížení viskozity krve, zlepšuje mikro cirkulaci a zlepšuje elasticitu cév.  

 Voda obohacená molekulárním vodíkem je prospěšná pro zlepšení kvality vody a její sterilizaci.  



INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ 

1. Před prvním použitím umyjte láhev a víčko. 

2. Neponořujte do vody spodní část láhve. 

3. Sešroubujte dohromady tělo láhve a odnímatelné dno, utáhněte je, aby nedošlo k úniku vody. Poté nalijte do láhve vodu (doporučujeme vodu 

zbavenou chlóru a dusičnanů, čehož můžete docílit např. pomocí filtrační konvice). 

4. Nepijte první várku vody obohacenou o molekulární vodík, slouží pouze k vyčištění láhve. 

5. Láhev pouze zlepšuje kvalitu vody, teplota zůstává stejná. 

6. Nerozebírejte odnímatelné dno, to zaručuje přesnost a správné fungování. 

POPIS VÝROBKU 

Prostřednictvím bluetooth technologie je možné propojit tuto chytrou láhev s aplikací 

CloudCUP v mobilním telefonu, díky které si můžete vytvořit svůj pitný režim na základě 

vašich aktuálních osobních dat. Můžete také sledovat, kolik vody jste vypili. Láhev vám 

připomíná, abyste pravidelně pili a pomůže vám tak nastartovat nový životní styl. 

 OLED displej s vysokým rozlišením, citlivá dotyková tlačítka pro snadné ovládání  

 vysoká láhev z borosilikátového skla, pevná, voděodolná, s dobrou odolností proti 

množení bakterií 

 víčko a spodní část je vyrobena z austenitické 304 nerezové oceli odolné proti 

poškrábání a zaručující dlouhou životnost 

 vypočítává čas elektrolýzy podle kvality a objemu vody 

 inteligentní detekce kvality vody a ochrana před vysokou teplotou 

 automaticky rozezná, pokud je v láhvi méně než 100 ml vody a zastaví elektrolýzu 



< 100 

 zabudované hodiny, které se automaticky po připojení přes Bluetooth synchronizují s časem ve vašem telefonu 

 senzor měřící objem vody, přesný na mililitr 

 senzor zrychlení pro sledování dráhy a rychlosti pohybu, který pomáhá rozlišit mezi pitím a vyléváním vody 

 inteligentní upozornění pomocí zabudovaného bzučáku 

 bezpečná vysokokapacitní lithiová baterie s rychlým nabíjením a dlouhou životností 

JAK PROVÉST ELEKTROLÝZU VODY 

1. Přepínání režimů  

Jako výchozí je nastaven režim Manuální elektrolýza (M). Abyste změnili režim, stiskněte obě tlačítka po dobu 3 vteřin. Klepnutím na levé tlačítko 

zobrazíte stav režimu. 

 

 

 

 

2. Začátek elektrolýzy vody 

 

 

 

Manuální elektrolýza Automatická elektrolýza 

°C > 50 
Teplota vody 

musí být mezi 0 - 50 °C, jinak 

nelze provádět elektrolýzu! 

Množství vody 

musí být ≥ 100 ml, jinak nelze 

provádět elektrolýzu! 



Nalijte požadované množství vody do láhve (objem musí být větší než 100 ml a teplota mezi 0–50 °C) a postavte ji na vodorovný stůl. 

M - manuální režim 

 

 

 

 

 

A - automatický režim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastavení elektrolýzy 

Zapnutí 

zmáčkněte levé tlačítko 

po dobu 3 vteřin 

Elektrolýza 

nyní se ve vodě objeví bublinky a 

na displeji poskakují čtverečky 

Skončení 

zmizí bublinky, na displeji 

svítí všechny čtverečky a 

ozve se 6 x pípnutí 

Automatické zapnutí 

po automatické 

elektrolýze můžete 

zmáčknout levé tlačítko 

po dobu 3 vteřin znovu 

pro opětovné zapnutí 

Elektrolýza 

nyní se ve vodě objeví bublinky a 

na displeji poskakují čtverečky 

Skončení 

zmizí bublinky, na displeji 

svítí všechny čtverečky a 

ozve se 6 x pípnutí 

Proces elektrolýzy můžete 

zastavit podržením levého 

tlačítka po dobu 3 vteřin 



3. OLED displej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK POUŽÍVAT APLIKACI CLOUDCUP  

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci CloudCUP APP 

Kompatibilita:  iOS 7.1 či vyšší 

  Android 4.3 či vyšší 

  Bluetooth 4.0 či vyšší 

Uživatelé iPhonu si mohou aplikaci „CloudCUP“ stáhnout v AppStore, uživatelé Androidu si mohou aplikaci stáhnout v Google Play. 

Bluetooth připojení 

Ve výchozím nastavení je funkce Bluetooth vypnutá. Pro zapnutí Bluetooth podržte pravé tlačítko 3 sekundy, ikona Bluetooth bliká, 

pak se rozsvítí trvale, což znamená, že je Bluetooth připojený (předtím se ujistěte, že máte zapnutý Bluetooth na telefonu). Pro 

Čas 

Hodnota denního příjmu tekutin  

Objem vody v láhvi 

Stav baterie  

Doba elektrolýzy dle stavu nabití baterie 

Teplota vody 

Kvalita vody 
OLED displej přepínáte kliknutím 

na pravé tlačítko 

Čas je nastaven dle času na vašem 

telefonu při posledním připojení 

přes Bluetooth. 



vypnutí funkce opět dlouze stiskněte tlačítko.  

Stav vody – nula 

Pokud se nezobrazují žádné údaje o pití nebo pokud načtená data neodpovídají skutečnosti, případně pokud jste láhev dlouho nepoužívali, je potřeba ji 

kalibrovat. Ujistěte se, že během kalibrace není v láhvi žádná voda.  

Denní příjem tekutin  

Po úspěšném spárování láhve a vašeho telefonu může aplikace začít zaznamenávat váš pitný režim. Můžete se podívat do historie dat, abyste zjistili, jaké 

jsou vaše návyky, a na displeji se vám bude zobrazovat denní příjem tekutin. Pokud nebudete připojeni k aplikaci, na displeji se pouze zobrazí, kolik vody jste 

vypili při každé příležitosti zvlášť, data se nebudou sčítat. 

Vynulování historie dat 

Vymaže všechny záznamy o vašem pitném režimu. Tento úkon se již nedá vrátit zpět.  

Úprava úrovně hydratace  

Pokud si vodu z láhve přelijete do sklenice nebo pokud voda přeteče či láhev používáte jako odměrku, skutečné údaje a data ve vaší aplikaci nebudou 

odpovídat. V takovém případě je možné data upravit manuálně.  

Bzučák pro upozornění  

Po úspěšném spárování láhve s aplikací vám bude připomínán pitný režim od 8:00 do 20:00.  

A. Pokud vypijete méně než 100 ml, připomenutí se ozve za 30 minut.  

B. Pokud vypijete mezi 100 a 200 ml, připomenutí se ozve za 1 hodinu.  

C. Pokud vypijete více než 200 ml, připomenutí se ozve za 2 hodiny.  

D. Pokud bzučák zapípá a vy se nenapijete, ozve se znovu za 5 minut. Pokud se nenapijete ani poté, upozornění se již neozve.  

E. Pokud jste dle pitného režimu vypili již dostatek vody, další připomenutí již probíhat nebudou. 

 



 

JAK LÁHEV DOBÍJET 

Výrobek má vestavěnou lithiovou baterii a nabíjí se pomocí USB. Doporučená doba nabíjení je asi 4 hodiny. 

V průběhu nabíjení kontrolka baterie bliká, při plném nabití svítí. Připojování kabelu USB provádějte opatrně tak, 

aby nedošlo k poškození konektoru na lahvi. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Výrobek nerozebírejte, chraňte jej před nárazy a ohněm. Pokud dojde k velkému vyboulení, výrobek dále nepoužívejte. Neumísťujte jej do prostředí s 

vysokými teplotami.  

ÚDRŽBA A SERVIS  

• Neponořujte láhev do vody a neumývejte odnímatelné dno, jinak může dojít ke snížení životnosti.  

• Sklo pravidelně čistěte, jinak hrozí množení bakterií.  

• Nečistěte láhev, když ji nabíjíte.  

• K čištění můžete použít houbičku s čisticím prostředkem, láhev poté osušte.  

• Láhev není určena k použití v mikrovlnné troubě ani v myčce na nádobí. 

• Pro čištění skla nepoužívejte drátěnku. 

• Uchovávejte láhev v suchu a chraňte ji před ultrafialovým zářením.  

• Nevhazujte sklo do ohně, plamene nebo nenechávejte blízko jiného zdroje tepla, jinak dojde k poškození láhve. 

• Chraňte láhev před nárazy a pády, jinak by mohlo dojít k poškození. 

• Neplňte láhev chemikáliemi. Neužívejte na vaření čaje, jinak čajové barvivo může ovlivnit funkci láhve. 

• Nepřeplňte láhev horkou vodou, jinak hrozí opaření. 

• Zařízení může provádět elektrolýzu pouze mezi 0–50 °C a při objemu ≥ 100 ml.  

• Mějte mimo dosah dětí 

 



SPECIFIKACE 

OBSAH: 480 ml 

TYP DISPLEJE: OLED displej 

MATERIÁL: borosilikátové sklo + 304 nerezová ocel + zdravotně nezávadný plast 

ELEKTRODA: platina a titan 

DOBA ELEKTROLÝZY: závisí na množství a kvalitě vody 

BATERIE: 1300 mAh lithiová baterie 

VSTUP: 5 V/450 mA 

DOBA NABÍJENÍ: 4 hodiny 

ROZMĚRY VÝROBKU 240 mm X 70 mm 

VÁHA VÝROBKU 508 g 

BALENÍ: 1 x láhev, 1 x uživatelská příručka, 1 x USB kabel, 1 x obal 

  



OTÁZKY A ODPOVĚDI 

Proč se připojení přes Bluetooth občas nezdaří? 

 U některých telefonů nefunguje ihned po zapnutí služba Bluetooth. V tomto případě zkuste opakovat pokusy o připojení vícekrát, případně Bluetooth 

vypněte a zapněte, spojení se brzy naváže. 

Při párování není možné najít CloudCUP, co s tím?  

1. Ujistěte se, že je v mobilním telefonu zapnutá služba Bluetooth a že váš telefon patří mezi kompatibilní modely.  

2. Ujistěte se, že vzdálenost mezi telefonem a lahví odpovídá komunikačnímu dosahu.  

Napil(a) jsem se z láhve, ale v aplikaci nejsou zaznamenány žádné údaje, proč?  

Postup při pití:  

1. položte láhev na rovný stůl 

2. vezměte láhev a napijte se 

3. vraťte láhev zpět na stůl. Při dodržení těchto kroků bude každý úbytek objemu zaznamenán. 

Pokud naplníte láhev, nepoložíte ji na stůl, ale hned se z ní napijete, data se nezaznamenají. (Také mějte na paměti, že je potřeba kontrolovat utažení víčka a 

odnímatelného dna, protože to může data rovněž ovlivnit). 

Na zařízení bylo podle zákona 22/1997 Sb. vydáno prohlášení o shodě. 

Zařízení splňuje směrnici 2011/65/EU RoHS (Rescriction of Hazardeous Substances). 

Při dovozu je dodržováno nařízení ES č.1907/2006 neboli REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. 

 


