Erklæring
1 . Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af dele af eller alt indhold i
dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra firmaet er
forbudt.

1. Montér Droihealth på din telefon

3. Samle og bære håndledsbånd

7. M2 spec

5. Brug af din M2
Klik på knappen for at skifte funktionsberøring.

Brug scanning af todimensonel kodehentning direkte

systemkonfiguratiaon
Batterikapacitet: 70MAh; Standbytid: 300 timer
Indgangsspænding: 5 V

Vægt nettovægt:: 6,9 g

Materiale: Plastik ABS TPU elastomer

2 . Denne vejledning skal korrigere og supplere, men sikrer ikke, at der ikke er fejl
eller udeladelser. Firmaet er ikke ansvarlig for fejl eller udeladelser i denne
vejledning.
3.Firmaet har en politik for løbende udvikling. Firmaet forbeholder sig ret til at
udføre ændringer og forbedringer af de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående meddelelse.
4. I det omfang, der er tilladt af gældende lovgivning, er firmaet under ingen
omstændigheder ansvarlig for eventuelt tab af data eller indtægt eller andre
specielle, tilfældige, konsekvensmæssige eller indirekte skader, uanset hvordan
de er forårsaget.

Bemærk
Dette afsnit er til brugere, så de kan bruge M2 korrekt, så for at sikre, at M2
fungerer godt, skal vejledningen herunder læses omhyggeligt og følges.

Tid: Viser
aktuel tid

Trin:
Registrerer
dine trin

Kilometertal:
Kilometertal
sport

Samlet længde: 235 mm

Kalorier:
Kalorier sport

Justerbar længde: 155-210 mm
Bredde: 19 mm håndledsbånd
Display: 0,42 tommer OLED

Til Android

Ril iOS
Hovedkroppen ind i

Skematisk bæring af
armbånd

Søg efter Droihealt i Google Play eller App Store
*Android 4.3 + , IOS 8.0 +

rillen i håndledsbåndet

Hjertefrekven
s: Kontrollér
din
hjertefrekvens

HR: Grøn

Bluetooth: BT4.0 kompatibel (Android og IOS)

Strøm: Viser
aktuel strøm

Alarm:
Påmindels
e alarm

Opkald:
Påmind
opkald

Berøring: Berøringstilstandsknap
Vandtæt: IP 67
Sensor: Energibesparende accelerationssensor

2. Tilbehør

1 . Udstyret må ikke punkteres.

Emballage: Karton, datakabel, manual

M2 Armbåndstilbehør

4. Parring af M2 og din telefon

2 . Udsæt ikke båndet for opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin, fortynder.

Start Droihealth App og tilmeld, par derefter M2 med app’en.

3 . Udsæt ikke båndet for stærke magnetfelter og elektriske felter.

Når du lukker M2, klikkes knappen for at færdiggøre lukningen.

4 . Efterlad ikke enheden ved en varmekilde eller på et sted med høj temperatur
som f.eks. i solen i en tom bil.

Funktion:

SMS:
Påmindelse
når du
modtager
meddelelse

Inaktiv:
Påmindelse om
at du ikke har
bevæget dig i en
time

6. Oplad M2 på opladerbasis

Søvn: Registrer di nattesøvnskvalitet. Kontrollér
kvaliteten af søvn i APP

Udfoldning

SMS：Bluetooth synkroniseringspåmindelser
Tid: OLED display 24 til mu la
Skridttæller: Sportsskridttæller, bevægelseskilometertæller
Opkald til påmindelse: Stød (opkald, SMS, WeChat, QQ osv.)
Søvnovervågning: Ovevåger søvnkvaliteten

5.Enheden og batteriet må ikke punkteres eller brændes.

Ladegrænseflade: USB til mula

6. Udskiftelige møntcellebatterier kan indeholde perklorerede materialer, der kan
være behov for speciel håndtering.

U

Standbytid: 300 timer
Alarmtip: Telefonindstillinger (dock)

Armbåndskrop

spirlamel

SB

APP-deling: Sportsstatus

