
 

Manual til Vandtæt Bluetooth Sports 
Smartwatch CV06 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

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

 
*Tryk på Hjemknappen for at gå tilbage og slukke for skærmen. Tryk og hold              

hjemknappen ned for at slukke/tænde for armbåndet 
**Et enkelt tryk på touchknappen: Skifter interface eller menu. Tryk og hold            

touchknappen nede i 2 sek. På hjemskærmen: Gå ind og se armbåndets info. 
 

Specifikationer 
- Bluetooth version: 5.0 (BLE) 
- Bluetooth rækkevidde: 8-10 m 
- Skærmstr.: 1.3" 
- Opløsning: 240 x 240 
- Batterikapacitet: 180mAh 
- Batteritype: Li-Polymer 
- Arbejdstid: 20 dage 
- Standby: 90 dage 
- Vandtæt certificering: IP67 
- Systemkompatibilitet: Android 4.4 eller nyere; iOS 7.0 eller nyere 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

“CC Band” applikationen 
Download CC Band appen ved at søge efter den på Google Play            

Store for Android eller App Store for iOS, eller scan QR-koden herunder: 

 
Inden du opretter forbindelse, så vær sikker på, at armbåndet er           

tændt og at Bluetooth på din smartphone er aktiveret. Gå ind i appen og              
tryk på det nederste ikon for at gå til siden, hvor du opretter forbindelse.              
Der kan du se MAC-adresse for dit smartwatch. Hvis du ikke kan se den,              
så træk ned for opfriske den, og tryk på MAC-adressen for at oprette             
forbindelse. 

Læg venligst mærke til, at dit smartwatch skal danne par med din            
smartphone via CC Band-appen. Dan ikke par med den direkte via           
Bluetooth, fordi den så ikke kommer til at virke korrekt. 

Appen skal bruge et par sekunder til at synkronisere data fra dit            
smartwatch. Vær venligst tålmodig indtil synkroniseringsikonet i øverste        
venstre hjørner holder op med at dreje rundt. 

Tryk på hjem-ikonet for at komme til hjem-siden. Du kan se           
real-time data for antal skridt, puls, blodtryk og søvn. Tryk på enhver            
bjælke med data for se din historik - Dag/Uge/Måned/År. 

Du kan tjekke eller ændre dine personlige data og synkronisere dit           
smartwatch ved at trykke på “menneske-ikonet”. Her kan du også tjekke           
en oversigt over antal skridt, forbrændte kalorier, tilbagelagt afstand,         
længden af dyb søvn, samlet søvntid, puls, blodtryk per dag, uge,           
måned eller år. Du kan også sætte et mål for hver dag og for hver               
sportsgren. 

 


