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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. Spectrafence AB tar inget ansvar för förlust, oaktsamhet, 
missbruk, naturkatastrofer, brand, blixt, åska eller användande 
vilket inte är i enlighet med denna manual. 

2. Innehållet i denna manual är skyddat av upphovsrättslagen 
och får inte kopieras utan tillstånd. 

3. 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.

4. Spectrafence frånsäger sig allt ansvar över operatören som 
levererar simkort till detta system, mobiltäckning, prislistor med 
mera. Vi hänvisar till operatörens kundtjänst.

5. Garantin täcker ej fuktskador.
6. Läs noggrant användarvillkoren vid registrering av din Cmee-

klocka i appen. 
7. Använd inte produkten i syfte om förhöjd personsäkerhet för 

användaren. Spectrafence tar inget ansvar över personsäker-
heten för användare av klockan.

8. 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.    



Thank you for choosing a Cmee smart watch from Spectrafence. We 
hope you will be satisfied with your purchase!

IMPORTANT! Please read this manual carefully before using the 
product. 

1. Spectrafence AB accepts no liability for loss, negligence, 
addiction, natural disasters, fire, lightning, thunder or use which 
is not in accordance with this manual.

2. The content of this manual is protected by copyright law and 
may not be copied without permission.

3. Spectrafence applies 12 month warranty, 6 months on battery. 
This applies only to fabrication errors. Handling errors such as 
repair or modification of the product, accidents such as loss 
of damage, fire, negligence, etc. with force majeure factor, 
or errors caused without connection with this product are not 
replaced.

4. Spectrafence denies all responsibility to the operator who 
delivers sim cards to this system, mobile coverage, price lists 
and more. We refer to the operator’s customer service.

5. The warranty does not cover moisture damage.
6. Read carefully the terms of use when registering your Cmee 

watch in the app.
7. Do not use the product for increased user safety. We take no 

responsibility for the user’s safety in case of an accident.
8. Keep the Cmee watch ID-number in security, it is your responsi-

bility as a customer. We take no responsibility for security if the 
ID number is not handled in personal safety.

IMPORTANT!



FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Cmee 2C V2

Kontrollera att följande komponenter är med i förpackningen:

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

Batteristatus

PÅ/SOS

Aktuell tid

Datum 

Tillbaka/hem

GSM-signal

Alarm aktivt

Beröm

Datauppkoppling server



PACKAGE CONTENT
Make sure these following products are included in package!

• Cmee smart watch
• Registration code 
• USB cable for charging
• User manual
• Screwdriver and pincette

Battery

ON/SOS

Time

Date

Back/home

GSM-signal

Alarm ON

Rewards

Data transfer to server

Cmee 2C V2



KOM IGÅNG
1. Skaffa ett SIM-kort från valfri operatör. Telia, Tele2, 

Telenor eller Halebop fungerar bra. Se till att PIN-ko-
den är inaktiverad, alternativt att den redan är 
ställd till ”0000”. (Använd mobiltelefon för att inakti-
vera PIN-koden, klockan har ingen sådan funktion)

2. Montera NANO-SIM-kortet enligt bild nedan, se till 
att du har laddat kortet med prisplan där surf ingår.

3. Kontrollera funktionen genom att ringa till klockan! 



GET STARTED
1. Obtain a SIM-card from any carrier. Telia, Tele2, 

Telenor or Halebop work well. For complete APN list, 
check our website. Make sure the PIN is disabled, or 
that it is already set to ”0000”. (Use a mobile phone 
to disable the PIN, the watch has no such function).

2. Install the NANO SIM card as shown below, make 
sure you have a SIM card with a pricing plan inclu-
ding GPRS-data.

3. Make a phone call to the watch to verify it´s 
function.



REGISTRERA I APP
1. 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).

2. 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!



REGISTER IN APP
1. Download app, ”Cmee” from App Store, Google 

Play or from our website: https://www.spectrafence.
se/getapp.html. (Scan QR-code to the left and you 
will be directed to a download page)

2. To be able to register the watch a unique register ID 
needs to be used. The ID code is found attached to 
the watch wristband. Do not lose this ID, it´s for your 
own safety! 

Registreringskod till Cmee-appen
Registration code for Cmee app



REGISTRERA I APP
För att komma till registeringssidan 
behöver du först godkänna använ-
darvillkoren.

1. Ange din e-postadress
2. Välj ett lösenord
3. Bekräfta samma 

lösenord
4. Ange ditt eget mobil-

nummer
5. Ange klockans unika 

ID-nummer (kan scan-
nas)

6. Ange vilket namn du vill 
att denna registerade 
klocka ska använda i 
appen 

7. Ladda upp ett foto för 
användaren

8. Avsluta med att klicka 
på registera

9. Du kommer sedan 
direkt till logga in

• Klockan kan endast registreras en gång! Har du tappat regis-
teringskoden eller behöver hjälp, kontakta oss!



REGISTER IN APP
To get to register page, first accept 
the user agreements!

1. Insert your email adress
2. Choose a password
3. Confirm chosen 

password
4. Insert your phone 

number
5. Insert the unique watch 

registration code
6. Insert the user name 

you want to use in the 
app

7. Upload a photo for the 
watch users personal 
avatar

8. Confirm registration!
9. You will be directed to 

log in page

• Registration code can only be registered once, if lost or if you 
need any help, please contact us for support! 



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

Ta emot meddelan-
den från appen. Svara 
med röstmedde-
landen! 

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

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

Öppna denna meny, 
”slå” sedan ihop två 
klockor med varandra. 
För att till exempel 
skicka meddelanden
När menyn hälsa är 
aktiverad i appen visar 
klockan antal steg. 
(Inte helt exakt)

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!

Justera volym ringsig-
nal, ljusstyrka display. 
Ett stoppur finns ockå  
att tillgå.

Ring valfritt nummer. 
Funktionen kan block-
eras i appen, utökade 
inställningar, manuell 
uppringning.



WATCH MENUS
Easy to use menus for each function. Here are some key 
menus and how they operates.

Save up to ten phone 
numbers in app and it 
will show in this menu. 
From here you can 
call these numbers

Send voice messages 
to app, to respond to 
text messages or voice 
mail from app 

Activate in app, in 
menu health, step, 
and see amount of 
steps recorded.

QR-code makes it 
easy to find download 
page to our Cmee 
app

Open this menu and 
”hit” two watches 
together and they will 
become friends. Send 
messages
When activated in app 
menu, health, this will 
show the steps recor-
ded. (Not perfect)

Tip: When outgoing calls are made, the speaker level can be adjusted. Good to know if 
the sound would disappear. Keep in mind that the watch does not receive calls unless the 
number is included in the phone book!

Adjust volume of 
the ringtone, screen 
brightness and use the 
stop watch if needed.

Manually input phone 
number to call. Func-
tion can be turned 
off in app, extended 
features, manual 
dialing



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

1      2      3  
4

5

6

7
8

1. Lägg till klockans tele-
fonnummer. Klicka för 
att ringa

2. Öppna chatfunktion
3. Visar din position
4. Kontrollindikator för 

onlinestatus. 15 minuters 
fördröjning om klockan 
är offline

5. Inforuta, användarens 
namn, lokaliseringsinfo, 
GPS, WiFi, LBS. Datum 
och tid för senaste 
position, batteristatus för 
klockan

6. Användarens personliga 
avatar

7. Adressinformation från 
klockans position

8. Funktionsmenyer



APP FUNCTIONS
Use this manual as a complement to the Cmee app original 
manual. Some basic features for best user experience have 
been listed here.

4

5

6

7
8

1. Add the phone number 
of the watch, click to 
make a phone call

2. Open wechat function
3. Shows your phones 

location
4. Indicator for online 

status. 15 minutes delay 
if the watch is offline

5. Info box, the user’s 
name, location info, 
GPS, WiFi, LBS. Date and 
time of last position. Bat-
tery status for watch

6. User’s personal avatar
7. Address information 

watch location
8. Operating menus

1      2      3  



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 in-
tryck 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 ”jobb-
nummer”. 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



PHONEBOOK
Phonebook can save up to ten phone numbers. It will also be 
saved in the watch phonebook. Click on the save button and 
all info will be sent to the watch. 

The first three phone numbers 
will be automatically identified 
as SOS number. When the SOS 
button on the watch is pressed 
for three seconds, the watch dials 
these numbers in turn.

If someone dials the watch and 
the number is not listed in the 
phone book, it will not let the call 
through. Please also input your 
”job number” to recieve call in 
watch. Hidden numbers will be 
blocked!

Do not use copy/paste for num-
bers, no space in number and not 
too many characters. Use ”Dad”, 
”Mum” and so on...



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! 



SAFE ZONE
Safe zone to set up safe 
zone, point at a location 
on the map, then set the 
diameter of the zone with 
plus and minus. Three 
zones can be saved with 
individual names for each 
zone. Confirm the zone and 
save it. When watch user 
enters outside the zone, the 
app will send a notification. 
Also when watch user enters 
back inside the zone the 
app will alert. To delete zone, 
click the trash icon!



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 använda-
rens 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. 

ADMINISTRATÖR



Add administrator is a 
function where the user 
can share an account with 
another user. Useful if you for 
instance are two parents. 
Enter name, email and 
any password. Log in with 
this information in Cmee 
app (login page) and get 
the position of the user’s 
watches. To remove an 
administrator, swipe left and 
confirm, in the list of added 
names. Note that the shared 
information is limited and 
the shared account can not 
access settings and more. 

Two separate phones can of cour-
se be used for this to get location 
of same watch.

ADMINISTRATOR



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. Språk-
meny 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 inställ-
ningarna oavsett om du ska ställa in 
en av dessa. Inget fält får vara tomt, 
då sparas inga inställningar! Se bild!



TIME AND LANGUAGE
Here you set the time on the watch. Select the correct time 
zone from the list, then click Save. The clock is then automa-
tically updated. For summertime, adjust the slider and watch 
will update. Language menu will be applied under this menu 
continuously as we update with new versions of the app.

Select BOTH time zone AND watch 
language menu before press OK. 
Otherwise settings will not be saved! 
Check picture!



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, alterna-
tivt 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. 



ADD WATCH
Each user account can handle multiple watches. If you have 
two watches or more, each can be handled under the same 
account. To add more watches, click ”Lägg till klocka” in 
the menu, or in the map header to add and switch between 
active watches. To edit added watch, double click on desired 
watch and if you want to delete, just swipe to the left and 
confirm.



HISTORIK
Med denna funktion kan du välja ett tidsintervall och trycka 
på ”Visa platser”. Då spelar appen upp alla platser där klock-
an 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. 



HISTORIC ROUTE
With this feature, you can select a time interval and press 
”Visa platser”. The app will replay all the places where the 
watch has been. To return, press ”Avbryt”. Maximum 30 days 
back in time can be displayed. The route is shown with a red 
line in order of time, with the date and time of the location 
shown.

In order for this feature 
to work, there must be 
location information for the 
date you select. The watch 
must have been running 
during the selected time 
interval.



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 säkerhetsin-
formation 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 om-
givningen 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. Respek-
tera 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 elektromag-
netiska 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.



WARNING: Failure to follow the safety instructions may result in a fire, electric shock, personal 
injury, or other damage to the device or other property. Read all of the safety information below 
before using the Spectrafence / Cmee watch.

Management
Handle the watch with caution. Spectrafence and Cmee smart watch contain sensitive electronic 
components and can be damaged if it is dropped, burned, or exposed to pressure or shock. 
Do not use a Spectrafence / Cmee watch that has been damaged, such as a cracked screen, 
visible water damage, or damaged bracelet, as you may be injured yourself. Avoid exposing it to 
large amounts of dust or sand.

Repair
Do not open your Spectrafence / Cmee watch and do not attempt to repair it on your own. If 
you disassemble your Spectrafence / Cmee watch, you can damage it so that it is no longer 
waterproof, in models where water protection is implemented, or damage yourself.

Battery
Do not attempt to replace the Spectrafence / Cmee battery on your own because the battery 
may be damaged, which may lead to overheating and damage. The Spectrafence / Cmee watch 
lithium-Ion battery should be repaired by Spectrafence. Batteries must be recycled or discarded 
separately from household waste. Do not burn the battery.

Distraction
Using Spectrafence / Cmee watch may distract you in certain situations and cause dangerous 
situations to occur (for example, avoid reading text messages while driving a car). Respect laws 
and regulations that prohibit or restrict the use of mobile devices.

Navigation
Maps, directions, and location based apps need access to data services. These data services 
may be modified and may not be available in all areas, which means that maps, directions, and 
location information may not be available, incorrect or incomplete. Some map features require 
that site services have been enabled. Compare the information provided on the Spectrafence 
/ Cmee watch with the surrounding area and follow the signs in the surroundings if the 
information is different. Do not use these services while performing activities that require your 
full attention. Always follow signs and laws and regulations when using a Spectrafence / Cmee 
watch, and always use common sense. The Spectrafence / Cmee watch should not be used as 
a single measure for child safety and its safety.

High risk activities
The Spectrafence / Cmee watch is not intended for use in situations where a device that stops 
functioning properly can result in death, personal injury or serious property or environmental 
damage.



Charge
Use the supplied USB cable. Avoid charging the watch when mounted on the arm. Never charge 
the watch unattended, never charge the clock if you notice that it starts to burn, smoke or smell 
bad. Cancel charging immediately. Never connect the clock to an adapter that is not CE marked.

Hearing Injury 
Avoid holding the Spectrafence / Cmee watch directly to the ear while talking. Long term and 
strong audio sources can lead to hearing loss. WARNING: Avoid possible hearing damage 
by not listening to high volume for long periods of time.

Radiofrequency Exposure
The Spectrafence / Cmee watch follows approved standards within RED Directive 2014/53 / 
EU. Respect signs and appropriations that prohibit or restrict the use of electronic devices (eg in 
hospitals or in explosion areas).

Disruption of medical equipment 
The Spectrafence / Cmee watch contains components and radio transmitters that disperse 
electromagnetic fields. Never use a Spectrafence / Cmee watch where mobile telephony is 
forbidden.

Explosive Environments
It may pose a danger of charging or using the Spectrafence / Cmee watch, such as areas where 
the air contains large quantities of flammable chemicals, vapors or particles (such as grain, dust 
or metal powders). Follow all signs and instructions.

Choking Hazard
The Spectrafence / Cmee watch can pose a choking hazard to young children. Keep these 
bracelets out of the reach for small children.

Sensitive Skin
Some people may respond to different materials used in jewelry, watches or other items that 
are in prolonged contact with the skin. This may be due to allergies, environmental factors, 
prolonged contact with skin retardants such as soap, sweat or other causes. You are more 
likely to experience irritation from direct contact with devices if you are allergic or have any 
other hypersensitivity. If you have skin problems, you should be extra careful when wearing the 
Spectrafence / Cmee watch. It is more likely that the Spectrafence / Cmee watch annoys you 
if it's too tight. Take off your Spectrafence / Cmee watch on a regular basis to allow the skin to 
breathe. Keeping the Spectrafence / Cmee watch and bracelet dry and clean reduces the risk 
of skin irritation. If you experience redness, swelling, pruritus or any other irritation or discomfort 
in your skin around or during the Spectrafence / Cmee watch, take off the watch and consult a 
physician before wearing it again. Continued use, even after the symptoms have declined, may 
cause renewed or severe 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

Made in China
Produced by: Aoya Electronics

Address: Room 3104, HongYing Building, Nigang Rd`W 1046, Luohu District, Shenzhen
+86-755-82490624

Distributed by:
Spectrafence AB

Sädgåsvägen 17, 745 97 Enköping
support@spectrafence.se

046-188 558


