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1) Farveskærm 
2) Hjemknap * 
3) Touchknap * 
4) Opladningsforbindelse 
5) Pulsmåler 

 
*Touchknap 
Et enkelt tryk på touchknappen: Skifter interface eller valgmulighed. Tryk og hold touchknappen             
nede i 2 sek.: Gå til eller start følgende funktion. 
 
*Hjemknap 
Tryk for at gå tilbage hjem og lukke skærmen. Tryk og hold knappen ned for at tænde og slukke for                    
enheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Download af Applikation 
 

Applikationens navn er ”CC Band”. Søg efter ”CC Band” på Google Play Store til Android og                
på App Store til iOS, eller scan QR-koden: 
 

 
 

Synkronisering med Appen 
 

Inden du forbinder enheden, så vær sikker på at den er tændt og din smartphones               
Bluetooth er aktiveret. 

Tilslut først Appen med enheden. Gå til menuen nederst på skærmen, og klik på ikonet  

” ” for at gå til ”Device Connectivity Scanning (scanning af enhedens forbindelser)”. Der kan du               
se de enheder, der er klar til at blive tilsluttet. Når du har fundet din enhed, så klik på det ikon, der                      
er på højre side. Hvis armbånds-ikonet er gråt, så prøv igen – for så er der noget galt med                   
forbindelsen. Hvis ikonet er grønt, er forbindelsen OK. Det tager et par sekunder inden Appen og                
armbåndet har synkroniseret data. Hvis synkroniseringen af tid mislykkes, vil data i enheden             
genindstilles, og hvis det lykkes, vil data blive gemt. 
 

NB: Enheden skal tilsluttes til Appen. Dan ikke par direkte med Bluetooth på telefonen. 
Når enheden er tilsluttet mobiltelefonen, skifter batteriikonet fra ”rød” til ”hvid”. 
Efter du har fået forbindelse til appen, så indstil dine personlige data i ”Dashboard”-> ”User               

Profile”. Synkroniser så informationerne med din enhed, så vil den med det samme begynde at               
måle dine aktiviteter. 
 

Afbryd forbindelsen til enheden 
 
Har du en Android-telefon, så gå til siden ”Device Connectivity Scanning (Scanning af enhedens              
forbindelser”) og afbryd forbindelsen ved at klikke på ikonet til højre. Har du en iOS-telefon, skal                
du først gå til den tilsluttede enhed og afbryde enheden ved at klikke på højre ikon, og så gå til                    
iPhone Indstilling->Bluetooth->Glem denne enhed. 
 
 
 
 



Introduktion af funktioner 
 

1. Primært interface 
 

 
 

2. Introduktion til funktioner 
 

2.1 Hjemside 
 
Alle informationer på denne side kan synkroniseres korrekt efter at          
enheden er tilsluttet med Appen. 

(Klik på touchknappen) for at komme til næste interface ” ” 
 
 
 

 
2.2 Skridttæller 

 

(Klik på touchknappen) for at komme til næste interface ” ” 
(Tryk og hold touchknappen nede) for at gå ind i undermenuen på            
”Activity Data (Aktivitetsdata)”. 
 
 
 

 
2.2.1 Aktivitetsdata 

 
Data for antal skridt 
Data for tilbagelagt afstand 
Data for antal forbrændte kalorier 
 

Klik og hold touchknappen nede for at gå tilbage til interface: ” ” 
 
 

 
 
 
 



2.3 Automatisk pulsmåler 
 

(Klik på touchknappen) for at komme til næste interface ” ”. 
 
 
 
 
 

 
2.4 Automatisk blodtryksmåler 

 

(Klik på touchknappen) for at komme til sportsindstillinger ” ”. 
 
 
 
 
 
 

NB: For at sikre at dataene for puls og blodtryk er tæt på den faktiske værdi, så sæt dig i en                     
god position, som skulle du skrive, og sid stille. 
 
2.5. Multi-sport indstilling 

 

(Klik på touchknappen) for at komme til næste sportsindstilling ” ”. 
(Tryk og hold touchknappen nede) Gå til målings-interface – så begynder           
enhden at måle din træningsstatus. 
 

 
 

(Tryk og hold touchknappen nede) Gå tilbage til  interface ” ” fra sportsindstilling. 
 
NB: Bortset fra udendørs løb, har alle andre indstillinger en måle-side og en side, hvor data vises. 
 
2.6. Ekstra funktioner 
 
2.6.1 Kamerafjernbetjening 
 
(Klik på touchknappen eller ryst enheden to gange, når den er på ”lukker-siden)  
Tænd for kameraet eller få enheden til at tage et foto, hvis kameraet allerede er tændt (Appen bør                  
åbnes først på den primære side) 
 



(Tryk og hold touchknappen nede på ”lukker-siden”) Gå tilbage til interface ” ” 
 
2.6.2. Musikfjernbetjening 
 

(Tryk på touchknappen under ”Kontrolmenu”) Skift til kontrolmenuen. 
 
(Tryk og hold touchknappen nede i 2 sek) Start musik eller sæt den på pause, vælg forrige eller                  

næste sang, gå tilbage til interface ” ”. 
 
2.6.3 Find telefonen 

 
(Tryk på touchknappen) Gå til næste interface. 
(Tryk og hold touchknappen nede) Påbegynd søgningen for at finde den           
tilsluttede telefon, som vil begynde at ringe – eller gå ud af indstillingen. 
 
 
 

2.6.4 Tidsindstillinger 
 
Ill. 1 (Tryk på touchknappen) for at komme til næste interface. 
(Tryk og hold touchknappen nede) Gå til det tema, du kan lide. 
 
 
 
 

Tryk og hold touchknappen nede) for at vælge det tema, du kan lide. Derefter går du                
automatisk tilbage. 
 
2.6.5 Enhedens version 

 
Ill. 1 Her kan du tjekke enhedens version og ID og MAC kode. Det er praktisk  
for brugeren, når du vil søge efter din enhed og tilslutte Appen. 
 
NB: Hvis du bruger enheden og finder ud af, at MAC adressen ikke eksisterer,              
så vælg Feedback og vis os din MAC kode i Appen ”Feedback”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.6 Reset enheden 
NB: Vær forsigtig, når du bruger denne funktion, da den sletter alle dine data. 

 

Ill. 1 (Tryk på touchknappen) for at gå til næste interface ” ”. 
(Tryk og hold touchknappen nede) Begynd at resette din enhed og slette            
enhedens data. 
 
 
 

Brug af App 
 

1. Funktionsindstillinger 

Tryk venligst på ikonet ” ” for at færdiggøre brugerprofil & mål. 
Du bør tænde for alle indstillinger for at aktivere alle ekstra funktioner under ”Device Setting               

(Enhedens Indstillinger)”. 

 
 

2. Antal skridt 
Tæl og vis alle dagens aktiviteter. Du skal tjekke daglige aktiviteter som skridt, afstand og               

forbrændte kalorier i Appen. Klik på data for at tjekke din historik – dag/uge/måned/år. 
 

3. Pulsmåler 
Her kan du klikke på det grønne område for at begynde eller afslutte pulsmålingen, og klikke på                 

data for at se din historik over de manuelle test. 



Klik på knappen ”Static Mode (Statisk Indstilling)” eller ”Dynamic Mode (Dynamisk Indstilling)” for             
at vælge om test-indstillingen skal være 1 gang – eller kontinuerlig måling. Imens kan du tjekke                
dine data under ”History Record (oversigt)”. 

 
4. Blodtryksmåler 

Her kan brugeren også klikke på knappen ”Start måling” for at starte eller stoppe              
blodtryksmålingen og klikke på data for at se historikken over manuelle testresultater. Imens             
kan du tjekke dine data under ”History Record (oversigt)”. 

 
5. Søvnmonitor 

Først skal du indstille hvornår du forventer at gå i seng, og stå op under ”Sleep Setting                 
(Søvnindstilling)” i Appen, og så have enheden på når du sover. Så kan enheden automatisk               
genkende din status og overvåge hele søvnprocessen og analysere dyb søvn, let søvn og antal               
vågne timer. Efter at du har synkroniseret med Appen, viser denne side din søvnstatus i et                
cirkeldiagram. Klik på data for at se din søvnkvalitet og dens udvikling. 

 
 

Grundlæggende specifikationer 
 

- Enhedens navn: Smart bracelet 
- Skærm: 1.0” farveskærm 
- Batteritype: Genopladeligt Li-Poly Batteri 
- Batterikapacitet: 100mAh 
- Standby: 30 dage 
- Vandtæt rating: IP68 
- Nettovægt: 33,7 / 58,5 g 
- Datasynkronisering: Bluetooth 5.0 (BLE 5.0) 
- Arbejdstemperatur: -20 til 60 grader Celsius 

 

Brug af spændet (gælder kun metalarmbånd) 
 

1. Åbn den øverste del af spændet for at se det underliggende cover. 

 
 



2. Frigør spændets plade, så du kan se det justerbare spænde. 

 
3. Løft den justerbare del med et stærkt værktøj som på illustrationen. 

 
4. Juster stroppens længde ved at flytte positionen frem og tilbage, så den passer på dit               

håndled. 

 


