Verklaring
1. De reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke
inhoud van dit document in gelijk welke vorm zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van het bedrijf is verboden.

1. Droihealth op uw telefoon
installeren

3.Polsbandjes monteren en dragen

Druk op de knop om de functie te veranderen.

Systeemconfiguratie
Batterijcapaciteit:70 MAh; Stand-bytijd: 300 uur
Ingangsspanning: 5 V

Tijd: Toont
het uur

Kilometerstand:
Afgelegde
kilometers

Stappen: Telt
uw stappen

Calorieën:
Verbrande
calorieën

Totale lengte: 235 mm
Regelbare lengte: 155-210 mm
Breedte: 19 mm horlogeband

Voor Android

Voor iOS

Ga op zoek naar Droihealth in Google Play of in de App Store

Plaats de horloge
in de uitsparing in de
polsband

Schematische weergave
van de armband

Scherm: 0,42 inch OLED

4. M2 met uw

*Android 4.3 +, IOS 8.0 +

Opgelet

Hartslag:
Controleert
uw hartslag

Vermogen: Toont het
huidig vermogen

M2-armbandaccessoires

1. Perforeer het toestel niet.

Wanneer u verbinding maakt met de M2, moet u op de knop drukken om de verbinding te voltooien.

Nachtrust

Inactiviteit: Geeft aan Nachtrust: Beoordeelt
de kwaliteit van uw nachtrust.
wanneer u
Controleer de
een uur lang niet
kwaliteit van uw nachtrust met de
hebt bewogen
APP

6. M2 opladen met behulp van het
laadstation

3. Stel de band niet bloot aan sterke magnetische en elektrische velden.
4. Houd het toestel uit de buurt van hittebronnen en bewaar het niet op plaatsen
waar het zeer warm kan worden zoals in een in de zon geparkeerde auto.

Tactiel: Aanraakknop Modus

Sensor： Versnellingssensor met laag stroomverbruik
Verpakking：karton 、gegevenskabel 、handleiding

SMS: Geeft aan
wanneer u
een bericht
ontvangt

2. Stel de band niet bloot aan oplosmiddelen zoals benzine en thinner.

HR: Groen

Bluetooth: BT4.0 compatibel met Android en IOS

Waterbestendig: IP 67

telefoon synchroniseren

2. Accessoire

Alarm:
Herinneringsalarm

Oproep:
Herinneringsopro
ep

Open de Droihealth App, registreer u, en synchroniseer de M2 met de app.
Lees het hoofdstuk aandachtig en volg onderstaande richtlijnen.

Nettogewicht: 6,9 g

Materiaal: Plastic ABS TPU Elastomeer

3. Het bedrijf werkt volgens een beleid van voortdurende ontwikkeling. Het bedrijf
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en
verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden
beschreven.

Dit hoofdstuk is bedoeld om M2-gebruikers te informeren over het correct gebruik
en de correcte bediening van de M2.

7. Technische gegevens van de
M2

Scan de tweedimensionale code.

2. Deze handleiding wordt geacht correct en volledig te zijn. Toch kan niet worden
gegarandeerd dat ze geen fouten of weglatingen bevat. Het bedrijf kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor de fouten of
weglatingen in deze handleiding.

4. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal het bedrijf niet
aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige
bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak
dan ook.

5. Uw M2 gebruiken

Functie:

Plaatsing

SMS：Bluetooth sync herinneringen
Tijd：OLED-scherm
Stappentellers：stappenteller en bewegingsmeter
Meldingen：trillingen (oproepen 、SMS 、We Chat 、QQ etc . )
Slaapmonitoring：Controle van de kwaliteit van de nachtrust

5.Perforeer of verbrand het toestel of de batterij niet.

Laadinterface：USB

6. Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraat bevatten.
Speciale behandeling kan nodig zijn.

U
SB

Stand-bytijd: 300 uur
Alarmtip: Telefooninstellingen (klok)
APP Share: sportstatus

Armband

Lamel

