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VIKTIGT!
Tack för att du valt en Cmee-klocka från Spectrafence. Vi hoppas att
du blir nöjd med ditt köp!
VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder din
produkt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Spectrafence AB tar inget ansvar för förlust, oaktsamhet,
missbruk, naturkatastrofer, brand, blixt, åska eller användande
vilket inte är i enlighet med denna manual.
Innehållet i denna manual är skyddat av upphovsrättslagen
och får inte kopieras utan tillstånd.
Spectrafence tillämpar 12 månaders garanti, 6 månader på
batteri. Detta gäller endast fabrikationsfel. Handhavandefel
som reparation eller modifikation av produkten, olyckor till
exempel tappskada, brand, oaktsamhet, etcetera med force
majeure-faktor, eller fel som orsakats utan samband med
denna produkt ersätts inte.
Spectrafence frånsäger sig allt ansvar över operatören som
levererar simkort till detta system, mobiltäckning, prislistor med
mera. Vi hänvisar till operatörens kundtjänst.
Garantin täcker ej fuktskador.
Läs noggrant användarvillkoren vid registrering av din Cmeeklocka i appen.
Använd inte produkten i syfte om förhöjd personsäkerhet för
användaren. Spectrafence tar inget ansvar över personsäkerheten för användare av klockan.
Förvara klockans ID-nummer i säkerhet, det är ditt ansvar som
kund. Vi tar inget ansvar över säkerheten om ID-nummer inte
hanteras i personligt förvar eller lämnas ut till obehörig.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
Kontrollera att följande komponenter är med i förpackningen:

•
•
•
•
•

Cmee-klocka
Registreringskod
USB-kabel för laddning
Användarmanual
Skruvmejsel och pincett

Cmee 2C V2
Datauppkoppling server
GSM-signal

Batteristatus
PÅ/SOS

Alarm aktivt
Beröm

Aktuell tid
Datum

Tillbaka/hem

KOM IGÅNG
1.

2.
3.

Skaffa ett SIM-kort från valfri operatör. Telia, Tele2,
Telenor eller Halebop fungerar bra. Se till att PIN-koden är inaktiverad, alternativt att den redan är
ställd till ”0000”. (Använd mobiltelefon för att inaktivera PIN-koden, klockan har ingen sådan funktion)
Montera NANO-SIM-kortet enligt bild nedan, se till
att du har laddat kortet med prisplan där surf ingår.
Kontrollera funktionen genom att ringa till klockan!

REGISTRERA I APP
1.

2.

Ladda ned vår app ”Cmee” via App Store, Google
Play eller vår hemsida: https://www.spectrafence.
se/getapp.html. (Scanna QR-koden nedan för att
komma direkt till nedladdningslänkar).
För att kunna registrera din Cmee-klocka behöver
du använda den unika registreringskoden. Koden
finns fastmonterad på klockans armband eller i
förpackningen. Tappa inte bort denna kod för din
säkerhet!

Scanna koden för att ladda ned app!
Scan the code to download app!

Leta efter denna ikon!
Look for this icon!

REGISTRERA I APP
För att komma till registeringssidan
behöver du först godkänna användarvillkoren.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
•

Ange din e-postadress
Välj ett lösenord
Bekräfta samma
lösenord
Ange ditt eget mobilnummer
Ange klockans unika
ID-nummer (kan scannas)
Ange vilket namn du vill
att denna registerade
klocka ska använda i
appen
Ladda upp ett foto för
användaren
Avsluta med att klicka
på registera
Du kommer sedan
direkt till logga in

Klockan kan endast registreras en gång! Har du tappat registeringskoden eller behöver hjälp, kontakta oss!

KLOCKMENYER
Tydliga bilder för varje funktion. Här kommer en genomgång
av funktionerna under respektive menyval.
Här lagras 10 st
telefonnummer via
appen. Användaren
kan ringa upp dessa
nummer från klockan

QR-kod att scanna av
för att hitta vår app
på ett enkelt sätt

Ta emot meddelanden från appen. Svara
med röstmeddelanden!

Öppna denna meny,
”slå” sedan ihop två
klockor med varandra.
För att till exempel
skicka meddelanden

Starta funktionen i
appen under hälsa
och antal steg för att
se hur många steg
du gått.

När menyn hälsa är
aktiverad i appen visar
klockan antal steg.
(Inte helt exakt)

Justera volym ringsignal, ljusstyrka display.
Ett stoppur finns ockå
att tillgå.

Ring valfritt nummer.
Funktionen kan blockeras i appen, utökade
inställningar, manuell
uppringning.

Tips: Vid utgående samtal från klockan kan högtalarens volym justeras. Bra att veta om
ljudet skulle försvinna. Tänk på att klockan inte tar emot samtal om numret ej finns inlagt i
telefonboken!

APP-FUNKTIONER
Använd denna manual som ett komplement till originalmanualen för Cmee-appen. Några grundläggande funktioner för
bästa användarupplevelse har vi listat här.
1.

4

1

2

2.
3.
4.

3
5

5.

6

6.

7
8

7.
8.

Lägg till klockans telefonnummer. Klicka för
att ringa
Öppna chatfunktion
Visar din position
Kontrollindikator för
onlinestatus. 15 minuters
fördröjning om klockan
är offline
Inforuta, användarens
namn, lokaliseringsinfo,
GPS, WiFi, LBS. Datum
och tid för senaste
position, batteristatus för
klockan
Användarens personliga
avatar
Adressinformation från
klockans position
Funktionsmenyer

TELEFONBOK
Telefonboken kan spara upp till tio telefonnummer. Det sparas
även i klockans telefonbok. Klicka på spara-knappen och all
info skickas till klockan.
De tre första telefonnummren blir
automatiskt SOS-nummer. När
SOS-knappen på klockan hålls intryck i tre sekunder ringer klockan
upp dessa nummer i turordning.

Om någon ringer till klockan
och nummret inte finns listat i
telefonboken, kommer klockan
inte att släppa igenom samtalet
utan en ton för upptaget kommer
att höras.
Tänk på att även lägga in ”jobbnummer”. Dolt nummer kommer
att blockeras!
Se till att ange nummer manuellt,
inte kopiera. Inga mellanslag i
telefonnummer eller för långa
namn. Ange ”mamma”, ”pappa”
o.s.v

TRYGGHETSZON
Trygghetszon innebär att
du pekar på en plats i
kartan och sedan ställer in
diameter på zonen med
plus och minus. Tre zoner
kan sparas med individuella
namn per zon. Bekräfta
sedan zonen och den
sparas. När klockan befinner
sig utanför den markerade
zonen kommer appen att
skicka en notis. Likadant om
klockan kommer tillbaka
innanför trygghetszonen
kommer appen att skicka
en notis. För att radera en
trygghetszon trycker du på
papperskorgen!

ADMINISTRATÖR
Lägg till administratör är en
funktion där användaren
kan dela ett konto till en
annan användare. Bra
om man är två föräldrar.
Fyll i namn, e-post och ett
valfritt lösenord. Logga in
med denna information i en
telefon med Cmee-appen
(logga in) och ta del av
positionen för användarens klockor. För att ta bort
en administratör, svep till
vänster och bekräfta, i
listan över tillagda namn
under spara. Notera att den
delade informationen är
begränsad och den tillagda
administatören kan inte
komma åt inställningar med
mera.
Två seprata telefoner kan givetvis
användas och båda kan se
samma klocka.

TID OCH SPRÅK
Här justerar du klockans tid. Välj rätt tidszon i listan och klicka
sedan på Spara. Klockan uppdateras då automatiskt. För
sommartid skjuter du reglaget och klockan uppdateras. Språkmeny kommer att appliceras under denna meny, löpande,
när vi uppdaterar med nya versioner av appen.
För att välja menyspråk och/eller
tidszon behöver du välja BÅDA inställningarna oavsett om du ska ställa in
en av dessa. Inget fält får vara tomt,
då sparas inga inställningar! Se bild!

LÄGG TILL KLOCKA
Varje användarkonto kan hantera flera klockor. Har du två
klockor kan båda hanteras under samma konto. För att lägga
till flera klockor klickar du på ”Mina klockor” i menyn, alternativt i kartbildens sidhuvud för att lägga till och växla mellan
aktiv klocka. Under ”Mina klockor” kan du dubbelklicka för
den klockan du vill editera. Det går även att radera enheter i
denna meny. Svep till vänster och bekräfta.

HISTORIK
Med denna funktion kan du välja ett tidsintervall och trycka
på ”Visa platser”. Då spelar appen upp alla platser där klockan varit. För att återgå trycker du på avbryt. Max 30 dagar
bakåt i tiden kan visas. Sträckan visas med ett rött streck i
tidsordning med datum och tid för platsen som visas.

För att denna funktion skall
fungera måste det finnas
platsinformation för det
datum du väljer. Klockan
måste ha varit igång under
det valda tidsintervallet.

VARNING: Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det innebära risk för brand, elektriska
stötar, personskador, eller andra skador på enheten eller annan egendom. Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder Spectrafence/Cmee-klockan.
Hantering
Hantera klockan med försiktighet. Spectrafence och Cmee-klockan innehåller känsliga
elektroniska komponenter och kan skadas om den tappas, bränns, sticks hål på eller utsätts för
tryck eller stötar. Använd inte en Spectrafence/Cmee-klocka som skadats, exempelvis en med
sprucken skärm, synlig vattenskada eller ett skadat armband, eftersom du själv kan skadas.
Undvik att utsätta den för stora mängder damm eller sand.
Reparation
Öppna inte din Spectrafence/Cmee-klocka och försök inte att reparera den på egen hand. Om
du monterar isär din Spectrafence/Cmee-klocka kan du skada den så att den inte längre är
vattentålig, i de modeller där vattenskydd är implementerat, eller skada dig själv.
Batteri
Försök inte att byta ut batteriet i Spectrafence/Cmee-klockan på egen hand eftersom batteriet
kan skadas, vilket kan leda till överhettning och skada. Litiumjonbatteriet i Spectrafence/
Cmee-klockan ska servas av Spectrafence. Batterier måste återvinnas eller kasseras separat
från hushållsavfall. Elda inte upp batteriet.
Distraktion
Användning av en Spectrafence/Cmee-klocka kan i vissa sammanhang distrahera dig och leda
till att farliga situationer uppstår (undvik till exempel att läsa textmeddelanden när du kör bil).
Respektera lagar och regler som förbjuder eller begränsar användningen av mobila enheter.
Navigering
Kartor, färdbeskrivningar och platsbaserade appar behöver tillgång till datatjänster. Dessa
datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket leder till att
kartor, färdbeskrivningar och platsbaserad information kanske inte är tillgänglig, felaktig eller
ofullständig. Vissa kartfunktioner kräver att Platstjänster har aktiverats. Jämför informationen
som tillhandahålls på din Spectrafence/Cmee-klocka med omgivningen och följ skyltarna i omgivningen om informationen skiljer sig åt. Använd inte de här tjänsterna samtidigt som du utför
aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet. Följ alltid skyltar och lagar och förordningar när
du använder din Spectrafence/Cmee-klocka, och använd alltid sunt förnuft. Spectrafence/Cmee
bör ej användas som enskild åtgärd för bevakning av barn och dess säkerhet.
Högriskaktiviteter
Spectrafence/Cmee-klockan är inte avsedd för användning i situationer där en enhet som
slutar att fungera korrekt kan resultera i dödsfall, personskada eller allvarlig egendoms- eller
miljöskada.

Laddning
Spectrafence/Cmee-klockan ska använda den medföljande USB-kabeln för laddning. Undvik
att ladda klockan när den är monterad på armen. Ladda aldrig klockan oövervakad, ladda aldrig
klockan om du märker att det börjar brinna, ryka eller lukta illa. Avbryt genast laddning. Anslut
aldrig klockan till en adapter som inte är CE-märkt.
Hörselskador
Undvik att hålla Spectrafence/Cmee-klockan direkt mot örat vid samtal. Långvariga och starka
ljudkällor kan leda till hörselskador. VARNING: Undvik möjliga hörselskador genom att inte
lyssna på hög volym under långa perioder.
Radiofrekvensexponering
Spectrafence/Cmee-klockan följer godkända standards inom RED-direktiv 2014/53/EU. Respektera skyltar och anslag som förbjuder eller begränsar användningen av elektroniska enheter
(t.ex. på sjukhus eller i sprängområden).
Störning av medicinsk utrustning
Spectrafence/Cmee-klockan innehåller komponenter och radiosändare som sprider elektromagnetiska fält. Använd aldrig din Spectrafence/Cmee-klocka där det är förbjudet med mobiltelefoni.
Explosiva miljöer
Det kan innebära fara att ladda eller att använda din Spectrafence/Cmee-klocka, i områden där
luften innehåller stora mängder brandfarliga kemikalier, ångor eller partiklar (som spannmål,
damm eller metallpulver). Följ alla skyltar och anvisningar.
Kvävningsrisk
Spectrafence/Cmee-klockan kan utgöra en kvävningsrisk för små barn. Håll dessa armband
utom räckhåll för små barn.
Känslig hud
Vissa personer kan reagera på olika material som används i smycken, klockor eller andra
objekt som befinner sig i långvarig kontakt med huden. Detta kan bero på allergier, miljöfaktorer,
långvarig kontakt med hudretande ämnen som tvål, svett eller andra orsaker. Det är troligare att
du upplever irritation från direktkontakt med enheter om du är allergisk eller har någon annan
överkänslighet. Om du har hudbesvär bör du vara extra försiktig när du har på dig Spectrafence/
Cmee-klockan. Det är troligare att Spectrafence/Cmee-klockan irriterar dig om den sitter
för hårt. Ta av Spectrafence/Cmee-klockan med jämna mellanrum så att huden kan andas.
Om du håller Spectrafence/Cmee-klockan och armbandet torra och rena minskar risken för
hudirritation. Om du upplever rodnad, svullnad, klåda eller någon annan irritation eller obehag
i huden kring eller under Spectrafence/Cmee-klockan bör du ta av dig den och kontakta en
läkare innan du tar på dig den igen. Även efter att symptomen har avklingat, kan klockan orsaka
förnyad eller kraftigare irritation.

Frekvens och uteffekt/Frequency and power output:
890-915 MHz 1710-1755 MHz
Frekvenstolerans/Frequency tolerance: < 0.1 ppm
Bandbredd/Bandwidth: < 200 KHz
Uteffekt/Output: 33/30 dBm + 2 dB
I enlighet med direktiv RED 2014/53/EU deklarerar vi att Cmee GPS-klocka följer kraven och
dess applicerbara teststandards. Komplett Declaration of Conformity hittar du här:
https://www.spectrafence.se/doc.html
Art.3.l(a) Health and Safety:
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013
Art.3.l(b) EMC
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 301 489-19 V2.1.0
EN 301 489-52 V1.1.0
Art.3.2 Radio
EN 301 511 V12.5.1
EN 300 440 V2.1.1,EN 303 413 V1.1.0
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