Declaração
1. É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento de
parte ou da totalidade dos conteúdos do presente documento, sob qualquer
forma e sem a permissão prévia por escrito da empresa.
2. Este manual considera-se correto e completo mas não se considera isento de
erros ou omissões. A empresa não poderá ser responsabilizada pelos erros ou
omissões do presente manual.

7. Especificações da M2
1. Instalação da aplicação
DroiHealth no seu telefone

3. Montar e utilizar a pulseira

Atenção
A presente seção pretende demonstrar aos utilizadores do M2 como a utilizar

Capacidade da bateria: 70 Mah; Tempo de espera: 300 horas
Tensão de entrada: 5 V Peso líquido: 6 .9g
Material: plástico ABS TPU elastómero
Comprimento Total: 235 mm

Tempo: Apresenta
o tempo
tempo atual

Passos: Regista
os seus passos

Quilometragem:
quilometragem
de desportos.

Calorias: Calorias
de desportos

Comprimento ajustável: 155-210mm
Largura: pulseira de 19mm
Ecrã: 0.42 polegadas OLED HR: Verde

Para Android

Para iOS

Procura a aplicação DroiHealth no Google Play ou na App Store
*Android 4.3 + , IOS 8.0 +

Colocar o corpo principal no
sulco da mesma

Bluetooth: BT4.0 compatível (Android e IOS)

Esquema de utilização da
pulseira

4. Emparelhar a M2 com o seu telefone

Ritmo Cardíaco:
Verifica
o seu ritmo
cardíaco

Energia: Apresenta

Alarme:
Lembra-lhe

a carga atual

Alarme

Chamada:
Assinala uma
chamada

Toque: Botão de modo de toque
À prova de água: IP 67
Sensor: sensor de acelerador de baixa potência
Embalagem: caixa 、cabo de dados 、manual

Inicie a Aplicação DroiHealth e registe-se, de seguida emparelhe a M2 com a aplicação.

corretamente, sendo necessário ler atentamente as indicações abaixo.
1. Não perfure o dispositivo.

configuração de sistema

Clique no botão para alternar a função de toque.

Digitalize o código bidimensional para poder transferir
diretamente

3.A empresa leva a cabo uma política de desenvolvimento contínuo. A esta
reserva-se o direito de realizar alterações e melhorias a qualquer um dos
produtos descritos neste documento sem aviso prévio.
4. Na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, a empresa não será,
em qualquer circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de
receitas ou quaisquer danos especiais, acidentais, em consequência ou
indiretamente causados.

5. Utilizar a sua M2

sono

2. Acessórios

Função:

Quando ligar a M2, clique no botão para concluir o emparelhamento.

2. Não exponha a banda a solventes tais como benzina e diluentes.

Acessórios para pulseira M2
3. Não exponha a banda a campos magnéticos ou elétricos fortes.

SMS: Lembrete
quando receber
mensagem

Sedentário: Lembralhe
quando não
avançar uma hora

Sono: Regista o seu padrão de sono
durante a noite
qualidade do sono. Verificar a
qualidade de sono na aplicação

6. Carregamento da M2 na base
de carregamento

4. Não exponha o dispositivo a fontes de calor ou a temperaturas elevadas
tais como a luz solar direta no interior de um veículo.
5.Não perfure nem queime o dispositivo ou a bateria do mesmo.

Implementação

SMS: Lembretes com sincronização por Bluetooth
Tempo: ecrã OLED 24 para mu la
Pedómetros: Pedómetro de desporto, medidor de movimentos
Lembretes de chamadas: vibração (chamadas 、SMS 、We Chat 、QQ
etc.)
Monitorização de sono: Monitorização da qualidade do sono

6. As pilhas de relógio substituíveis podem conter materiais de perclorato
e devem ser manuseadas cuidadosamente.

Interface de carregamento: USB para mula
U

Tempo em suspensão: 300 horas

SB

Alarme: Definições de telefone (relógio)
Partilha através da aplicação: estado dos desportos

Corpo da pulseira

spire lamella

