



Uživatelský návod Hoco Y1 Pro 



Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! 
Chcete-li tomuto zařízení komplexně porozumět a používat jej, znát všechny 
funkce a možnosti ovládání, přečtěte si nejprve tento návod.


Zařízení je pro přizpůsobení a používání připojeno především k mobilnímu 
telefonu prostřednictvím technologie bluetooth. Poskytuje řadu praktických 
funkcí a služeb, které usnadňují obsluhu mobilního telefonu. Má také 
vyvinuto mnoho funkcí pro sportovní aktivitu a zdraví. 


Toto zařízení není certifikovaným lékařským přístrojem a měří různá data. 
Výsledky slouží pouze pro vaší osobní informaci, nikoli jako podklad pro 
diagnostiku a léčbu. Funkce uvedené v uživatelské příručce se mohou s 
fyzickými trochu lišit, prosím, abyste na to brali zřetel.


Poznámka: Produkt je voděodolný na úrovni IP68, takže je možné jej nosit 
při mytí rukou, v dešti a podobně.




 Hodinky sundejte, když se sprchujete horkou vodou nebo jste v 
sauně. Pokud se do hodinek dostane voda v důsledku nedodržení 
pokynů, můžete přijít o záruku.




Výměna řemínku na hodinkách 

Výměna řemínku hodinek: Jednou rukou zatlačte dopředu, druhou rukou současně vytahujte 
druhou stranou. Řemínek hodinek lze snadno demontovat.


Ovládání 

Horní postranní tlačítko (korunka): Krátkým stisknutím vstoupíte do 
hlavní nabídky, otáčením tlačítka přepínáte nabídky a další funkce.

Spodní postranní tlačítko: Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete 
hodinky. Krátkým stiskem se vrátíte na hlavní nabídku. Podržením tlačítka 
po dobu 10 sekund restartujete zařízení.




Dotykové ovládání: Přejetím prstu po displeji doleva vstoupíte do hlavní 
nabídky, přejetím doprava do sportovního režimu, klepnutím na ikonu 
vstoupíte do nabídky.

Přepínač ciferníku hodinek: Dlouhým stisknutím displeje na hlavní 
obrazovce a přejížděním doleva a doprava vyberte jiný ciferník hodinek.

Pokyny k nabíjení: Tento produkt používá bezdrátové nabíjení. Podporuje 
USB výstup na PC nebo standardní 5V nabíječku. 150 minut trvá plné 
nabití zařízení. Když bliká zelená kontrolka, hodinky se nabíjejí, přestanou 
blikat - nabíjení je dokončeno. V pohotovostním režimu vydrží až 5 dní a 
při normální používání lze dosáhnout výdrže kolem 2 dnů.


Propojení hodinek s mobilním telefonem 

Nejprve je třeba stáhnout aplikaci WearPro do mobilního telefonu a 
nainstalovat ji, a to dvěma způsoby:


1) Mobil se systémem Android/iOS: Pro stažení 
aplikace naskenujte následující QR kód pomocí 
fotoaparátu nebo jakékoliv skenovací aplikace.


2) Android: Vyhledejte a stáhněte si aplikaci WearPro z Google Play,

iOS: Vyhledejte a stáhněte si aplikaci WearPro z obchodu App Store.


Po dokončení stahování se během procesu instalace zobrazí různé výzvy k 
povolení. Kliknutím na ně je odsouhlaste. Hodinky a mobilní telefon musí mít 
povolené bluetooth, aby bylo možné používat všechny funkce. Systém 
Android zachycuje software nebo vypíná aplikace běžící na pozadí a nelze ji 
tak normálně spustit. Aby bylo zaručeno stabilní připojení, je třeba nastavit 
WearPro jako aplikaci, která se nikdy nevypíná. Například telefony Samsung 
by měly přidat aplikaci do whitelist seznamu baterie.


Připojení přes Bluetooth 4.0: Klepněte na přidání zařízení v bluetooth 
nastavení telefonu a vyhledejte zařízení HOCO. Y1 Pro. Pak klepněte na 
možnost připojit. Některé telefony se systémem Android potřebují pro 
připojení zapnout GPS. 



Připojení přes Bluetooth 3.0: Otevřete bluetooth nastavení v telefonu, 
přejeďte prstem doprava na hlavním rozhraní hodinek, klepněte na ikonu 
telefonu, která se zobrazí, klepněte na Open (Otevřít), uvidíte název vašeho 
telefonu a propojte jej. Po připojení bluetooth audio/volání se vnější kruh 
ikony hodinek zobrazí modře.


Jak ověřit, že připojení Bluetooth proběhlo úspěšně: Pouze když jsou 
hodinky připojeny k Bluetooth 3.0 a 4.0, mohou využívat všechny funkce. 
Přejetím prstu po displeji hodinek dolů se zobrazí ikona bluetooth. Zelená 
barva znamená, že je připojeno Bluetooth 4.0, modrá barva znamená, že je 
připojeno Bluetooth 3.0, pouze žlutá ikona znamená, že je připojeno jak 
Bluetooth 3.0, tak 4.0.


Jak nastavit notifikace: Jděte do nastavení telefonu a správy aplikací, 
najděte WearPro a ve správě oprávnění vše povolte. Také v oznámeních u 
aplikace vše povolte. Zkontrolujte, zda se všechny příchozí notifikace, jako 
jsou oznámení z aplikací Whatsapp, Facebook nebo maily, zobrazují na 
displeji hodinek.


Co když oznámení nedostáváte? 
1. Oznámení na hodinkách slouží pouze k synchronizaci oznámení z 
telefonu, například příchozí e-mail, Whatsapp, WeChat připomínka. Pokud 
váš telefon nepřijal žádné oznámení, hodinky také žádné nebudou ukazovat.

2. Protože bluetooth protokol jednotlivých značek mobilních telefonů není 
jednotný, je někdy spojení mezi mobilním telefonem a hodinkami nestabilní. 
Můžete vypnout bluetooth mobilního telefonu a znovu jej připojit nebo 
obnovit tovární nastavení hodinek.

3. Smažte aplikaci WearPro a stáhněte ji znovu. Všimněte si, že během 
instalace by měla být povolena všechna oprávnění a poté by měly být 
hodinky znovu připojeny.




Záruka 
1. Pokud se objeví problémy s kvalitou způsobené výrobou, materiály, 
designem do jednoho roku (ode dne zakoupení), u baterie a kabelu do 6 
měsíců, poskytneme bezplatnou záruku. Předpokladem je normální a 
správné používání hodinek.

2. O závadě způsobené osobními důvody uživatele, nenabízíme bezplatnou 
záruku, jak je uvedeno níže:

a) Porucha způsobená neoprávněnou demontáží nebo úpravou hodinek.

b) Porucha způsobená náhodným pádem během používání.

c) Veškerá další poškození nebo nesprávné použití (např. voda v zařízení, 
náraz vnější síly, poškrábání/poškození periferních součástí atd.), to vše je 
mimo rozsah záruky.

3. Při žádosti o bezplatnou záruku musíte předložit záruční list se sídlem 
místa nákupu a datem nákupu.

4. Pokud jste se během používání setkali s problémy, obraťte se na 
zákaznický servis obchodu, ve kterém jste zakoupili zboží


Hlavní funkce hodinek 

Volání 
Vytáčení: Připojte mobilní telefon pro vytočení čísla a můžete volat přímo 
z hodinek.

Telefonní seznam: Kontakty lze přidávat, mazat a třídit prostřednictvím 
rozhraní aplikace FitCloudPro a lze přidat až 10 často používaných 
kontaktů.

Historie volání: Lze synchronizovat historii hovorů z mobilního telefonu.  
SMS zprávy: Synchronizace SMS zpráv z mobilního telefonu.

Oznámení: Můžete kontrolovat příchozí notifikace v reálném čase, 
například z chatovacích aplikací. Tuto funkci je možno využít po připojení 
k aplikaci FitCloudPro v mobilním telefonu.

Bluetooth: Vyhledá zařízení pro připojení, nebo odpojení.

Krokoměr: Zaznamenává ušlé kroky během dne, spálené kalorie a ušlou 
vzdálenost. Každý den o půlnoci (v 0:00) jsou data uložena a resetována 
pro měření na další den.




Monitorování spánku: Od 10:00 každý večer do 8:00 následujícího rána 
budou hodinky zaznamenávat kvalitu konce vašeho spánku, což vám 
pomůže lépe odladit čas práce a odpočinku a zlepšit kvalitu spánku.

Monitorování srdečního tepu: Hodinky jsou blízko zápěstí, nejlepší 
poloha pro nošení je kost nad zápěstím a lze měřit srdeční tep v reálném 
čase. Normální hodnota pro průměrného člověka je 60-90 tepů/min. 
Kliknutím na nápis Start v dolní části se zobrazí, že měření probíhá, a 
hodnota bude zobrazena přibližně po 20 sekundách.

Připomínka dlouhého sezení: Lze nastavit připomenutí, když dlouho 
zůstáváte sedět. Hodinky vás pak upozorní.

Vyhledání telefonu: V případě, že je telefon propojen pomocí bluetooth s 
hodinkami, můžete ho vyhledat. Klepněte na Find Phone (Najít telefon) v 
rozhraní hodinek a telefon zazvoní.

Ovládání přehrávání hudby: Pouštějte a ovládejte hudbu v telefonu 
prostřednictvím chytrých hodinek.

Bluetooth fotoaparát: V aplikaci WearPro nastavíte pořizování snímku 
pomocí hodinek. Pořízené fotografie budou uložené do fotoalba (galerie) 
vašeho telefonu.

Stopky: Slouží pro spuštění stopek a měření jednoho nebo více časových 
úseků.

Nastavení: Je možné provést různá místní nastavení.

Nastavení bluetooth: Zapnutí/vypnutí bluetooth funkce.

Hodiny: Synchronizace času, která je ve výchozím nastavení povolena, 
synchronizuje čas z mobilního telefonu do hodinek.

Připomenutí zprávy: Hodinky zavibrují, když přijde zpráva a displej 
hodinek se rozsvítí.

Displej: Nastavení jasu displeje.

Zvuky: Je možné vybírat mezi různými vyzváněcími tóny a profily.

Obnovení: Obnovení do továrního nastavení může obecně vyřešit jakýkoli 
softwarový problém.

Podpora 18 jazyků: Angličtina. ruština, arabština, vietnamština, 
barmština, thajština, polština, perština, španělština, malajština, řečtina, 
francouzština, italština, němčina, portugalština, indonéština, turečtina, 
čínština.

Další funkce: Ztlumení hovoru překlopením, ztlumení budíku 
překlopením, probuzení gestem (obrazovka se automaticky rozsvítí po 
zvednutí ruky) a přijetí hovoru zatřesením zápěstí 






Upozornění 

Když se telefon se systémem Android pomocí aplikace připojí k chytrým 
hodinkám, musíte v telefonu poprvé otevřít „Location service“ a vyhledat 
bluetooth název hodinek. Když potřebujete chytré hodinky po zrušení vazby 
znovu připojit, musíte tyto kroky opakovat.
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