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1. Hodinky 
 

 
 
Balení obsahuje: 
A - hodinky 
B - nabíječka 
C - návod k použití 
D - nabíjecí USB kabel 
 

2. Nabíjení 
 
1. Hodinky položte na nabíječku, do které připojíte micro USB konektor. 

2. USB kabel připojte k napájení. Po úspěšném připojení se na obrazovce objeví příslušná ikona nabíjení . 

Po úplném nabití se ikona zobrazí jako . 

3. Úplné nabití hodinek trvá hodinu a půl. 

4. Při nízkém stavu baterie se ikona nabíjení zobrazí jako . 

Hlavní analogový časový mechanismus funguje nezávisle na chytrém modulu a má vlastní nenabíjecí knoflíkovou 
baterii. Nabíjecí baterií je vybaven pouze chytrý modul, který lze nabíjet, jak je uvedeno výše. 
 

3. Aktivace hodinek 
 
Vytáhněte korunku a otáčením nastavte čas na požadované hodiny a minuty. 

Dvakrát (rychle) klepněte na malý displej a aktivujte chytré hodinky. Malý displej se podsvítí modrou LED. 

Když je displej zapnutý, klepnutím nebo potažením procházíte mezi režimy. 
 

4. Instalace aplikace 
 
Kompatibilní aplikaci si můžete stáhnout zdarma z obchodu s aplikacemi vašeho telefonu, nebo naskenovat níže 
uvedený QR kód. V Apple App Store i obchodu Google Play hledejte „LeClock“. 
 

 
 
Aplikace LeClock je kompatibilní s Bluetooth 4.0, Android 5.0+, IOS 9+. 
Aplikaci si stáhněte, ale nyní ji neotevírejte. 
  



 

5. Spárování hodinek s vaším telefonem 
 
1. Na chytrém telefonu zapněte Bluetooth. Zkontrolujte, že jsou hodinky HY2 plně nabité. 
Na telefonu otevřete aplikaci LeClock. Povolte aplikaci LeClock přístup k zařízení a poloze. Postupujte podle pokynů 
na obrazovce a vytvořte nový účet. Vyberte „Přihlášení“ a přihlaste nového uživatele. 
2. Před spárováním je nutné zaregistrovat nového uživatele. 
*Upozorňujeme, že pokud se registrujete jako host, data  nebude možné ukládat a později otevřít. 
Doporučujeme všem uživatelům, aby se přihlásili jako noví uživatelé pomocí e-mailu. 
 
3. Po registraci klepněte do oblasti pod názvem domovské stránky LeClock, kde se zobrazí dotaz na 
spojení/párování vašeho zařízení. Tím se dostanete na stránku Nastavení. 
 

 
 
4. Na stránce nastavení si zkontrolujte, že jsou vaše hodinky HY2 zapnuté a dostatečně blízko, aby je bylo možné 
spárovat s vaším chytrým telefonem. 
5. Dvakrát (rychle) klepněte na malou obrazovku, aktivujte tím hodinky a klepnutím/potažením postupujte, až uvidíte 
sekci datumu. 

 

6. Klepněte na sekci datumu a podržte 3 vteřiny, aby se zobrazilo např. výrobní číslo . 
Aplikace naskenuje všechna zařízení v dosahu. Ze seznamu v aplikaci vyberte správné výrobní číslo. 
 

 



  



 

7. Na LED displeji vašich hodinek se objeví malý symbol Bluetooth s otazníkem . Žádost o spárování s 
příslušným zařízením klepněte na sklíčko hodinek. 
 

8. Po spárování se na vašich hodinkách objeví tato ikona . 
Aplikace se vrátí na domovskou obrazovku a zobrazí se oznámení o úspěšném spárování. Jestliže se spárování 
nezdaří, otevřete v aplikaci „Nastavení“ a pro obnovení klepněte na „Zrušit párování zařízení“. Opakujte výše 
uvedené kroky a zkuste znovu. Aplikace dokáže najednou spárovat pouze jedny hodinky. 
 
9. Po úspěšném spárování s vaším telefonem přejděte do záložky nastavení (ikona ozubeného kolečka) dole a 
klepněte na Správce zařízení. Na níže uvedené obrazovce vyberte možnost „Aktualizovat zařízení“ a zkontrolujte, 
že jsou vaše hodinky aktualizovány na nejnovější verzi. Pomocí horní levé šipky se vraťte na předchozí stránku. 

 
 

6. Nastavení profilu 
 
Informace v profilu pomáhají hodinkám, aby vás více poznali jako uživatele a pomohli vám v dosahování cílů vašeho 
cvičení. 
 
1. V záložce Nastavení vyberte Správa zařízení a pak Nastavení přístroje. 
2. V části Nastavení přístroje vyberte své preference pro měření. Po výběru dvakrát stiskněte horní levou šipku na 
přístroji a vraťte se zpět na domovskou stránku aplikace. 
Na domovské stránce vyberte ikonu ozubeného kolečka v pravém dolním rohu obrazovky. 

 



  



 
3. Zde můžete upravit svůj osobní profil. Pro úpravy profilu vyberte ikonu postavy nahoře. 
 

 
 
Ve svém osobním profilu můžete zadávat všechny své údaje, včetně pohlaví, výšky, váhy a data narození. Tyto 
informace pomohou hodinkám, aby vás více poznaly, a při výpočtech vašich cílů a přesných dat z krokoměru. 
Pomocí levé horní šipky se vraťte na předchozí stránku. 
 

7. Menu Hodinky 
 

Dvakrát (rychle) klepněte na manou obrazovku a aktivujte hodinky. Klepnutím/pohybem pom malé obrazovce 

procházíte menu. 

 

Čas, datum 

 

Krok 

Vzdálenost 

Kalorie 

Tep 

 
  



 

8. Oznámení o aktivaci - Příchozí hovory a zprávy 
 
1. Na domovské stránce aplikace stiskněte v pravém dolním rohu aplikace  ozubené kolečko. Vyberte záložku 
Oznámení. Pomocí levé horní šipky se vraťte na předchozí stránku. 
 

 
 
2. Pomocí nastavení oznámení ovládáte, pro které funkce chcete dostávat oznámení. Přepněte modrý posuvník 
vedle funkce doprava, čímž oznámení zapnete, posunem doleva je vypnete. Posuvníkem Vše můžete zapnout či 
vypnout všechna oznámení. 
 

 
 
Po zapnutí oznámení vaše hodinky zavibrují na LED displeji se zobrazí oznámení s níže uvedenými symboly. 
 

   
Připomenutí zpráv Připomenutí e-mailů Připomenutí sociálních médií 

  

 

Připomenutí kalendáře Připomenutí zmeškaných hovorů  
  



 

9. Formátování LED datumového displeje 
 
1. Pro formátování LED datumového displeje stiskněte na domovské stránce ikonu ozubeného kolečka v pravém 
dolním rohu a přejděte na stránku svého „Profilu“. Procházejte dolů seznamem možností a vyberte „Správu 
zařízení“. 
 
2. Zde vyberte „Formát času“. Zde můžete vybrat zobrazení data podle vašeho přání. Upozorňujeme, že se datum 
automaticky nastaví tak, aby odpovídalo datu zobrazenému na spárovaném chytrém telefonu. 
 

 
 

10. Kroky, Kalorie, Vzdálenost, Spánek a Tep 
 
Vaše hodinky budou zaznamenávat vaše kroky, kalorie, vzdálenost, spánek a tep. 

 
Všechny informace sledované vašimi hodinkami najdete na domovské stránce aplikace. Díky tomu si mohou 
uživatelé prohlížet své informace ukládané denně, týdně a měsíčně. 
Data mohou být ve vašich hodinkách uloženy až 7 dnů, budete-li se chtít k těmto datům dostat později, musíte je 
zkopírovat z hodinek do aplikace. 
 

11. Jak stáhnout data z hodinek do aplikace 
 
Vaše hodinky dokáží uložit hodnoty dat až do 7 dnů, budete-li si je chtít prohlížet později, musíte zkopírovat data 
pomocí aplikace. 
Pro zálohování dat z vašich hodinek otevřete domovskou stránku vaší aplikace a jedním pohybem se posuňte dolů. 
 
Domovská stránka se rychle nahraje, budou-li informace uloženy, objeví se nahoře v aplikaci „Úspěšné“. 
 
Zkontrolujte, že je LED displej vašich hodinek při dokončení výše uvedeného postupu rozsvícený. 
 

12. Sledování spánku 
 
Pro nastavení funkce Sledování spánku stiskněte na domovské obrazovce ikonu ozubeného kolečka v pravém 
dolním rohu a přejděte na Můj profil. 
Zde vyberte funkci Přednastavení spánku. 
 

 

Čas 

 

Ikona spánku 

 
Zadejte svůj průměrný Čas usínání a Čas vstávání. Přepněte posuvník na modrou, budete-li chtít během této doby 
provádět  Automatické sledování vašeho spánku. V době, kdy nebudete spát, se budou zaznamenávat údaje z 
krokoměru. 
V režimu spánku (ikona spánku) stiskněte a podržte ikonu spánku, pak 4krát klepněte a znovu zapněte LED displej. 
 
  



 

13. Nastavení tepu 
 
Pro nastavení funkce Tep přejděte stisknutím ikony ozubeného kolečka vpravo dole na stránku Můj profil. 
Vyberte funkci „Rozsah výstrah tepu“. Po zadání dalších informací, např. váhy a výšky, je třeba nastavit spodní a 
horní mezní hodnotu tepu. 
Přepněte posuvník na modrý, budete.li chtít dostávat do hodinek oznámení, jestliže výš tep překročí nebo nedosáhne 
nastavených mezních hodnot. 
 

14. Změna displeje hodinek 
 
Osobní tapetu hodinek nastavíte v Můj profil. 
Zde vyberte funkci Tapeta , pak se znázorní výběr barevných možností a schémat. Vyberte si tapetu, která se vám 
bude líbit. Později ji můžete změnit. Pomocí levé horní šipky se vraťte na předchozí stránku. 
 

 
 

15. Sledování tepu 
 
Pro sledování vašeho tepu si nasaďte hodinky pevně na zápěstí, abyste zajistili přesné měření. 
 

1. Klepnutím na displej hodinek přejdete do režimu Sledování tepu . 
2. Dlouze stiskněte obrazovku na 3 vteřiny a spusťte test. Hodinky pevně přitiskněte těsně na zápěstí, abyste zajistili 
přesné měření. 

3. Test bude trvat asi 15 vteřin. Při měření tepu se na vašich hodinkách zobrazí tato ikona . Po 
20 vteřinách hodinky lehce zavibrují a zobrazí se tep. 
 
Nedokáží-li hodinky váš tep přesně změřit, zobrazí se tato ikona vysokých nebo nízkých hodnot: 

 
 
Sledování tepu není určeno pro zdravotnické účely, je pouze informativní a nezaručuje naměření přesných hodnot. 
Nepoužívejte místo lékařského sledování/vybavení. 
 

16. Baterie 
 
Zbývající energii  baterie vašich chytrých hodinek můžete zkontrolovat na domovské stránce aplikace LeClock. Tu 
naleznete nahoře ve středu záložky Domů. Můžete rovněž zapnout ukazatel stavu baterie v části displeje hodinek 

vyhrazené datumu.  
Aby zůstalo zachováno optimální využití, jakmile stav baterie dosáhne 30 %, hodinky automaticky ukončí inteligentní 
funkce a baterie bude napájet pouze některé. 
 
Poznámka: Hlavní analogový mechanismus má jinou baterii než chytrý modul. 
Baterie hlavního analogového mechanismu je běžná nenabíjecí knoflíková baterie (SR626SW), kterou je třeba každé 
2-3 roky vyměnit. Pouze chytrý modul je vybaven dobíjecí baterií, kterou lze nabíjet. 
Pro další informace o službě výměny baterií se obraťte na: service@stormlondon.com. 
 
  

mailto:service@stormlondon.com


 

17. Připomenutí událostí 
 
1. Pro nastavení připomenutí na vašich hodinkách otevřete aplikaci LeClock, na domovské stránce přejděte 
stisknutím ozubeného kolečka v pravém dolním rohu do Nastavení. 
2. Po výběru Připomenutí přidejte každodenní připomenutí. 
Můžete nastavit až 6 denních připomenutí. Vyberte typ připomenutí, které chcete nastavit,  datum a čas vámi 
požadovaného vypnutí. 
 
Připomenutí zavřete stisknutím obrazovky hodinek. 
 

   
Sport Spánek Probuzení 

   
Léky Jídlo Vlastní 

 

18. Cíle 
 
1. Pro nastavení Cílů na vašich hodinkách otevřete aplikaci LeClock, na domovské stránce přejděte stisknutím 
ozubeného kolečka v pravém dolním rohu do Nastavení. 
2. Ze seznamu funkci vyberte Cíle. 
 
Zde můžete nastavit denní zdravotní cíle, včetně vzdálenosti, kterou jste ušli, zhubnutí nebo spálených kalorií. 
Po dosažení cíle vaše hodinky zavibrují a na LED displeji se zobrazí dosažené cíle. 
 

 
 
Při nedostatku paměti vás vaše hodinky upozorní vibracemi a oznámením o Plné paměti. Pro uvolnění místa se 
přihlaste do své aplikace LeClock a stáhněte data do aplikace (viz krok 11). 
 

19. Připomenutí plné paměti 
 
Když bude paměť plná, objeví se níže uvedené připomenutí a hodinky zavibrují, přihlaste se do aplikace a nahrajte 
data, která se mají synchronizovat. 
 

 
 
  



 

20. Aktualizace softwaru 
 
1.  Software aktualizujete tak, že na domovské stránce přejdete do  Nastavení stisknutím ozubeného kolečka v 

pravém dolním rohu. 
2. Potáhněte dolů a vyberte možnost Správa zařízení. 
3. Zde vyberte položku Aktualizovat zařízení. Tímto vyhledáte nejnovější verzi a můžete provést aktualizaci, pokud 

nepoužíváte nejnovější software. 
 

 
Aplikace zjistí nejnovější software automaticky. 
 

Na hodinkách se při aktualizaci zobrazí příslušná ikona  a po dokončení aktualizace se vrátí do 
hlavního menu. V případě nezdaru opakujte, dokud nebudete úspěšní. 
Poznámka: Software neaktualizujte, když se hodinky nabíjí, nebo mají slabou baterii. Mohli byste tím způsobit 
poškození nebo zkrat. 
 

21. Poznámky 
 
Tyto hodinky mají dva mechanismy (analogový/chytrý) a jsou napájeny dvěma bateriemi. 
Hlavní analogový časový mechanismus funguje nezávisle na chytrém modulu a má vlastní nenabíjecí knoflíkovou 
baterii. Pouze chytrý modul je osazen dobíjecí baterií. 
 
1. LED displej hodinek se nemusí při nepřetržitém dotýkání se vždy rozsvítit. V takovém případě chvilku počkejte a 

zkuste znovu. 
2. Když budou mít hodinky slabou baterii dobijte je a přitom postupujte zcela podle pokynů pro nabíjení. 
3. Nabíjejte na chladném, větraném místě. Vysoké teploty mohou způsobit přehřátí zařízení, což může být také 

příčinou vzniku kouře, ohně, nebo i výbuchu. 
4. Zařízení má vestavěné baterie, nerozmontovávejte je sami. Chraňte před pádem, silnými nárazy, proražením 

nebo proříznutím zařízení. 
5. Zařízení nepokládejte blízko ohně, ani je nevhazujte do ohně, protože by mohlo dojít k výbuchu. 
6. Hodinky uchovávejte mimo dosah dětí. 
7. Nepoužívejte, pokud je baterie poškození, nebo vytéká. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu s kůží a očima. 

Dojde-li k zasažení očí, ihned opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
8. Nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný nabíjecí kabel. 
9. Baterii/hodinky zlikvidujte podle místních zákonů a přepisů. 
10. Nastane-li s aplikací nějaký problém, odinstalujte ji a znovu nainstalujte podle tohoto návodu. Měli byste být 

schopni použít stejné přihlašovací jméno a heslo, jako jste vytvořili předtím. 
11. U některých telefonů mohu nastat problémy s kompatibilitou. 
12. Nepokládejte magnet na řemínek přímo na nebo pod tělem hodinek. Zamezte kontaktu mezi magnetem a 

senzorem tepu na zadní straně hodinek, protože pak by hodinky přestaly správně fungovat. 
13. Software neaktualizujte, když se hodinky nabíjí, nebo mají slabou baterii. Mohli byste tím způsobit poškození 

nebo zkrat. 
14. Hodinky nejsou vodotěsné, neponořujte do vody. Nepoužívejte ve vodě nebo ve sprše. 
15. Odolné proti stříkající vodě, vhodné pouze pro náhodně stříkající vodu. 
 

22. Údaje o výrobku 
 
Displej: OLED 
Senzor: tříosý akcelerační senzor 
Vibrační motor: podpora 
Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE 
Baterie: 85 mAh 
Výdrž v pohotovostním režimu: 30 dnů 
Zobrazení času: RTC + synchronizace 


