
Betjeningsvejledning  

CEKURA watch 

 

                 Modern                                     Classic                                      Active 

                  

Tillykke med dit nye CEKURA watch – din mobile tryghedsalarm som du kan tage med dig overalt. 

CEKURA watch er digitale ure udstyret med funktioner såsom, SOS knap, positionsangivelse (GPS), 

GEOfence, pulsmåler, fald notifikation, påmindelser, tilkobling til CEKURAs egen døgnbemandede 

vagtcentral (Tryghedscentret) via alarmaktivering fra SOS knappen.  

Funktionerne i de respektive modeller af CEKURA watch afhænger af den valgte model. For nærmere 

information om netop den model du har valgt henvises til afsnittene længere fremme i nærværende 

vejledning eller ved at besøge vores hjemmeside www.cekura.dk.  

Vi håber, at du bliver glad for dit CEKURA watch og vores Tryghedsservice. 

Med venlig hilsen 

CEKURA A/S 

 

Vi anbefaler dig at læse nedenstående inden ibrugtagning af dit CEKURA watch  

1. Du bedes kontrollere, at det er den ønskede model du har modtaget og at æsken indeholder: 

 1 stk. CEKURA watch inkl. urrem 

 1 stk. USB kabel til opladning  

 1 stk. Betjeningsvejledning  

 

2. Du bedes sørge for at have et nano simkort som supporterer GSM netværket (2G). Simkortet 

skal have aktiveret GPRS data samt nummer identifikation.  

 

3. Du bedes sørge for at CEKURA watch er slukket i forbindelse med indsættelse af nano simkortet.  

Bemærk! Har du fra begyndelsen tilkøbt CEKURA Tryghedsservice sammen med dit CEKURA watch – dvs. 

SOS knappen på alarmen er tilkoblet CEKURA døgnbemandet Tryghedscenter, kan du se bort fra 

ovenstående pkt. 2 og 3, da et aktivt simkort allerede er isat enheden og klargjort til brug.  



4. Du bedes oplade dit CEKURA watch ved at forbinde det medfølgende USB kabel til en computer 

eller evt. den tilkøbte adapter til en stikkontakt. Bemærk! Oplad ikke dit CEKURA watch mere 

end 3 timer.   

 

5. Er du interesseret i at gøre brug af den tilgængelige app sammen med dit CEKURA watch, finder 

du en QR kode i bunden af æsken. Scan denne og du vil blive guidet videre til download. 

Bemærk! CEKURA supporterer ikke applikationen. 

 

 

CEKURA watch - Modern 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktioner:  

 SOS alarm funktion som kan tilkobles CEKURA døgnbemandede Tryghedscenter 

 Lokation funktion (inkl. lokationshistorik) 

 Geofence funktion 

 Lavt batteri funktion 

 Tovejs samtalefunktion  

 Skridttæller funktion  

 Fjernafbrydelse funktion 

 Ingen-forstyrrelse funktion  

 

Specifikationer 

 Skærm: 0,96 tommer OLED 



 GPS +LBS+WIFI Realtime positionering  

 Batteri: Lithium batteri  

 Standby tid: op til 5 dage (ca. 100 timer) 

 Simkort: Micro simkort 

 Størrelse: 31 x 52 11.8 mm  

 App tilgængelig til IOS og Android platforme 

 

Skærmbillede:  

 

 

Øvrigt: 

 SOS knappen sidder i nederste højre hjørne på siden af uret – og skal holdes inde i ca. 5 sek. For 

at aktiverer en alarm. 

 SOS knappen bruges også til at tænde uret. Uret kan ikke slukkes igen af sikkerhedsmæssige 

årsager (undtaget er når det løber tørt for batteri). 

 Porten til opladning sidder i venstre side af uret, hvor en lille slot skal åbnes for at indsætte USB 

ladekablet. 

 

Note! Uret tåler ikke at blive båret i bad eller når du er ude at svømme.  

 

 

 

 

 

 



CEKURA watch – Classic 

 

 

Funktioner:  

 SOS alarm funktion som kan tilkobles CEKURA døgnbemandede Tryghedscenter 

 Lokation funktion (inkl. lokationshistorik) 

 Geofence funktion (200m – 2000m) 

 Pulsmåler funktion 

 Lavt batteri funktion 

 Ur bæres ikke funktion 

 Tovejs samtale funktion  

 Skridttæller funktion  

 Fjernafbrydelse funktion 

 Ingen-forstyrrelse funktion  

 

Specifikationer 

 Skærm: 1,22 tommer OLED 

 GPS +LBS+WIFI multi-mode positionering  

 Batteri: Lithium batteri  

 Standby tid: op til 4 dage (ca. 70) timer   

 Simkort: Micro simkort 

 Størrelse: 46 x 36 x 16 mm  

 App tilgængelig til IOS og Android platforme 

 

 



Skærmbilleder:  

 

 

 

 

 

 



 

Øvrigt: 

 Pulsmåler aktiveres ved at trykke på øverste venstre knap. Pulsmåleren måler pulsen i ca. 30 

sek., hvorefter den slår fra. 

 SOS knappen sidder i nederste højre hjørne på siden af uret og skal holdes inde i ca. 5 sek. for at 

aktivere en alarm. 

 SOS knappen bruges også til at tænde uret. Uret kan ikke slukkes igen af sikkerhedsmæssige 

årsager (undtaget er når det løber tørt for batteri). 

 Porten til opladning sidder i højre side af uret, hvor en lille slot skal åbnes for at indsætte USB 

ladekablet. 

 

Note! Uret tåler ikke at blive båret i bad eller når du er ude at svømme.  

 

 

 

CEKURA watch – Active 

 

 

Funktioner:  

 SOS alarm funktion som kan tilkobles CEKURA døgnbemandede Tryghedscenter 

 Fald funktion 

 Lokation funktion (inkl. lokationshistorik) 

 Geofence funktion (200m-2000m) 

 Pulsmåler funktion 



 Medicin påmindelsesfunktion 

 Lavt batteri funktion 

 Ur bæres ikke funktion 

 Stillesiddende funktion 

 Tovejs samtalefunktion  

 Skridttæller funktion  

 Fjernafbrydelse funktion 

 Ingen-forstyrrelse funktion  

 

Specifikationer 

 Skærm: 1,54 tommer LCD touch 

 GPS +LBS+WIFI multi-mode positionering  

 Batteri: Gel polymer  

 Standby tid: op til 5 dage (ca. 100) timer   

 Simkort: Micro simkort 

 Størrelse: 35 x 60 x 13 mm  

 App tilgængelig til IOS og Android platforme 

 

Skærmbilleder: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Øvrigt: 

 Pulsmåler aktiveres ved at finde frem til rette skærmbillede jf. ovenstående og trykke på ikonet. 

Afvent herefter 30 sekunder og aflæs resultat på skærmen.  

 SOS knappen sidder i nederste venstre hjørne på siden af uret og skal holdes inde i ca. 5 sek. for 

at aktivere en alarm. 

 SOS knappen bruges også til at tænde uret. Uret kan ikke slukkes igen af sikkerhedsmæssige 

årsager (undtaget er når det løber tørt for batteri). 

 Opladning foregår via det medfølgende USB kabel og den magnetiske plade bagpå uret.  

 

Note! Uret tåler ikke at blive båret i bad eller når du er ude at svømme.  

 

 


