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Nuo ko pradėti
Sveikiname pradėjus naudotis „Fitbit Alta“™, tinkinamuoju sportiniu sekikliu, kuris
universalumu prilygsta jūsų stiliui.

Ką rasite pakuotėje
Jūsų „Fitbit Alta“ pakuotėje yra:

„Fitbit Alta“

Įkroviklio laidas

Belaidžio sinchronizavimo
raktas

„Fitbit Alta“ susideda iš dviejų dalių: nuimamos apyrankės ir ekrano.

Ką rasite šiame dokumente
Kad galėtumėte pradėti naudotis gaminiu nieko nelaukdami, sukursime jūsų „Fitbit®“
paskyrą ir užtikrinsime, kad sekiklis sinchronizuotų savo renkamus duomenis su jūsų
„Fitbit“ ataskaitų sritimi. Ataskaitų srityje galite analizuoti savo duomenis, peržiūrėti
istorijos tendencijas, nusistatyti tikslus, fiksuoti įrašus apie valgį ir gėrimus, palaikyti ryšį
su draugais, ir dar daugiau. Kai tik nustatysite sekiklį, būsite pasiruošę startuoti.
Tuomet paaiškinsime, kur rasti jus dominančias funkcijas, kaip jomis naudotis ir kaip keisti
norimus nustatymus. Norėdami rasti daugiau informacijos, patarimų ir trikčių
diagnostikos, naršykite išsamius mūsų straipsnius http://help.fitbit.com.
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Kaip atlikti jūsų „Fitbit Alta“ sąranką
Norėdami naudotis visomis „Alta“ galimybėmis, atsisiųskite nemokamą „Fitbit“ programėlę,
veikiančią „iOS®“, „Android™“, ir „Windows® 10“ mobiliuosiuose įrenginiuose. Jei neturite
tinkamo mobiliojo įrenginio, galite naudotis kompiuteriu ir fitbit.com tinklalapiu, bet atminkite,
kad skambučių, žinučių ir kalendoriaus pranešimams reikalingas mobilusis įrenginys.

Jūsų sekiklio sąranka jūsų mobiliajame įrenginyje
„Fitbit“ programėlė suderinama su daugiau kaip 200 mobiliųjų įrenginių, kurie palaiko „iOS“,
„Android“, ir „Windows 10“ operacines sistemas.
Norėdami pradėti:
1. Įsitikinkite, kad „Fitbit“ yra suderinamas su jūsų mobiliuoju įrenginiu, pasitikrindami
http://www.fitbit.com/devices.
2. „Fitbit“ rasite vienoje iš šių vietų, priklausomai nuo jūsų įrenginio:
• „Apple® App Store“® parduotuvėje „iOS“ įrenginiams, pavyzdžiui, „iPhone“®
ar„iPad“®.
• Google Play™ Store“ parduotuvėje „Android“ įrenginiams, pavyzdžiui,
„Samsung Galaxy S5“ ir „Motorola Droid Turbo“.
• „Microsoft Windows® Store“ parduotuvėje „Windows 10“ įrenginiams,
pavyzdžiui, „Lumia“ telefonams ar „Surface“ planšetėms.
3. Įdiekite programėlę. Atkreipkite dėmesį, kad norint atsisiųsti net ir nemokamą
programėlę, kaip „Fitbit“, jums reikės turėti paskyrą atitinkamoje parduotuvėje.
4. Įdiegę programėlę, ją atidarykite ir nuspauskite „Join Fitbit“ (Prisijungti prie Fitbit),
norėdami pradėti. Padėsime jums susikurti „Fitbit“ paskyrą ir sujungti (suporuoti) jūsų
„Alta“ su jūsų mobiliuoju įrenginiu. Suporavimo dėka sekiklis ir mobilusis įrenginys
komunikuos tarpusavyje (sinchronizuos duomenis).
Atkreipkite dėmesį, kad asmeninė informacija, kurios prašoma sąrankos metu,
naudojama apskaičiuoti jūsų bazinei medžiagų apykaitos normai (BMR), kuri padeda
nustatyti jūsų numanomas kalorijų sąnaudas. Ši informacija yra privati, nebent savo
„Privacy settings“ (Privatumo nustatymuose) pasirinktumėte dalijimąsi savo amžiumi,
ūgiu ar svoriu su savo „Fitbit“ draugais.
Atlikę sąranką, būsite pasiruošę startuoti.

Jūsų sekiklio sąranka iš asmeninio kompiuterio
(tik „Windows 10“)
Jei neturite mobilaus įrenginio, galite atlikti sąranką ir sinchronizuoti savo sekiklį iš savo
kompiuterio su „Windows 10“, naudodamiesi ta pačia „Fitbit“ programėle, prieinama
„Windows“ mobiliesiems įrenginiams.
Norėdami gauti programėlę, spauskite Pradžios mygtuką ir atidarykite „Windows Store“
(„Parduotuvė“). Ieškokite „Fitbit app“. Atkreipkite dėmesį, kad jei dar nesisiuntėte
programėlių iš parduotuvės į savo kompiuterį, jūsų bus paprašyta susikurti paskyrą.
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Atidarykite programėlę ir laikydamiesi instrukcijų susikurkite „Fitbit“ paskyrą bei atlikite
savo „Alta“ sąranką. Jei jūsų kompiuteryje veikia „Bluetooth“®, galite atlikti sąranką ir
sinchronizuoti belaidžiu ryšiu. Kitu atveju, jums reikės naudotis belaidžio sinchronizavimo
raktu, kurį rasite pakuotėje kartu su jūsų „Alta“.

Jūsų sekiklio sąranka iš asmeninio kompiuterio
(tik „Windows 8.1“ ir ankstesnės versijos)
Jei neturite tinkamo mobilaus įrenginio, galite atlikti sekiklio sąranką iš kompiuterio ir
peržiūrėti savo „Fitbit“ statistiką fitbit.com tinklalapyje. Norėdami naudotis šiuo sąrankos
būdu, pirma įdiekite „Fitbit Connect“ programėlę, kuri leis „Alta“ sinchronizuoti duomenis su
jūsų fitbit.com ataskaitų sritimi.
Norėdami įdiegti „Fitbit Connect“ ir nustatyti sekiklį:
1. Eikite į http://www.fitbit.com/setup.
2. Slinkite žemyn ir pasirinkite atsisiuntimo parinktį. Jei mygtukas nerodo teisingo jūsų
kompiuterio tipo (pavyzdžiui, jei parašyta „Download for PC“ („Atsisiųsti AK“)),
pasirinkite teisingą tipą ir tuomet spragtelėkite mygtuką.
3. Pasirodžius raginimui, išsaugokite atsiradusį failą.
4. Dukart spragtelėkite failą (FitbitConnect_Win.exe). Atsidarys „Fitbit Connect“
diegimoprograma.
5. Spauskite „Continue“ („Tęsti“) ir vykdykite diegimo programą.
6. Pasirodžius raginimui, pasirinkite „Set up a New Fitbit Device“ („Naujo „Fitbit“
įrenginio sąranka“).
7. Sekdami ekrane esančiomis instrukcijomis, susikurkite „Fitbit“ paskyrą ir prisijunkite
prie savo „Alta“. Jei jūsų kompiuteryje veikia „Bluetooth“, sąranką galite atlikti belaidžiu
ryšiu. Kitu atveju, būsite paraginti prijungti belaidžio sinchronizavimo raktą, kurį rasite
savo „Alta“ pakuotėje.
Atkreipkite dėmesį, kad asmeninė informacija, kurios prašoma sąrankos metu,
naudojama apskaičiuoti jūsų bazinei medžiagų apykaitos normai (BMR), kuri padeda
nustatyti jūsų numanomas kalorijų sąnaudas. Ši informacija yra privati, nebent savo
„Privacy settings“ (Privatumo nustatymuose) pasirinktumėte dalijimąsi savo amžiumi,
ūgiu ar svoriu su savo „Fitbit“ draugais.

Jūsų sekiklio sąranka iš asmeninio „Mac“ kompiuterio
Jei neturite tinkamo mobilaus įrenginio, galite nustatyti sekiklį iš kompiuterio ir peržiūrėti
savo „Fitbit“ statistiką fitbit.com tinklalapyje. Norėdami naudotis šiuo sąrankos būdu, pirma
įdiekite „Fitbit Connect“ programėlę, kuri leis „Alta“ sinchronizuoti duomenis su jūsų
fitbit.com ataskaitų sritimi.
Norėdami įdiegti „Fitbit Connect“ ir nustatyti sekiklį:
1. Eikite į http://www.fitbit.com/setup.
2. Slinkite žemyn ir pasirinkite atsisiuntimo parinktį. Jei mygtukas nerodo teisingo jūsų
kompiuterio tipo (pavyzdžiui, jei parašyta „Download for Mac“ („Atsisiųsti Mac“)),
pasirinkite teisingą tipą ir tuomet spragtelėkite mygtuką.
3. Pasirodžius raginimui, išsaugokite atsiradusį failą.
4. Dukart spragtelėkite failą (Install Fitbit Connect.pkg). Atsidarys „Fitbit Connect“
diegimo programa.
5. Spauskite „Continue“ („Tęsti“) ir vykdykite diegimo programą.
6. Pasirodžius raginimui, pasirinkite „Set up a New Fitbit Device“ („Naujo „Fitbit“ įrenginio
sąranka“).
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7. Sekdami ekrane esančiomis instrukcijomis, susikurkite „Fitbit“ paskyrą ir
prisijunkite prie savo „Alta“.
Atkreipkite dėmesį, kad asmeninė informacija, kurios prašoma sąrankos metu,
naudojama apskaičiuoti jūsų bazinei medžiagų apykaitos normai (BMR), kuri
padeda nustatyti jūsų numanomas kalorijų sąnaudas. Ši informacija yra privati,
nebent savo „Privacy settings“ (Privatumo nustatymuose) pasirinktumėte
dalijimąsi savo amžiumi, ūgiu ar svoriu su savo „Fitbit“ draugais.

Sekiklio duomenų sinchronizavimas su jūsų „Fitbit“ paskyra
Atlikus sąranką ir pradėjus naudotis „Alta“, jums reikės užtikrinti, kad jis reguliariai perkelia
(sinchronizuoja) savo duomenis į „Fitbit“, kad „Fitbit“ ataskaitų srityje galėtumėte stebėti savo
pažangą, peržiūrėti treniruočių istoriją, gauti emblemas, analizuoti savo miego įrašus ir
daugiau. Rekomenduojama, bet neprivaloma sinchronizuoti kasdien.
Sinchronizavimui su „Fitbit“ sekikliu „Fitbit“ programėlės naudoja „Bluetooth Low Energy“
(BLE) technologiją. Duomenys sinchronizuojami kaskart atidarius programėlę, jei sekiklis yra
šalia, ir periodiškai dienos metu, jei esate įjungę visos dienos sinchronizavimo parinktį.
„Fitbit Connect“ „Mac®“ kompiuteriuose taip pat naudoja „Bluetooth“ sinchronizavimą (jei
prieinamas), kitu atveju jums reikės įsitikinti, kad prie kompiuterio prijungtas belaidžio
sinchronizavimo raktas. Naudojantis „Fitbit Connect“ asmeniniame kompiuteryje reikia
prijungti belaidžio sinchronizavimo raktą. Galite įjungti „Fitbit Connect“ sinchronizavimą bet
kuriuo metu arba jis bus automatiškai atliekamas kas 15 minučių, jei:
• Sekiklis yra daugiausiai 9 metrų atstumu nuo jūsų kompiuterio.
• Kompiuteris yra įjungtas, budėjimo režime ir prijungtas prie interneto.
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Kaip naudotis „Fitbit Alta“
Šioje dalyje paaiškinta, kaip geriausia dėvėti, naršyti ir įkrauti jūsų sekiklį. Jei įsigijote
papildomą apyrankę, čia taip pat rasite instrukcijas, kaip nuimti originalią apyrankę ir ją
pakeisti kita.

Dėvėjimas ant riešo
Peržvelkite šiuos patarimus, kad įsitikintumėte, jog taisyklingai dėvite sekiklį.

Riešo pasirinkimas ir dominuojanti ranka
Kad įrenginys būtų tikslesnis ir jį būtų lengviau naudoti, turėtumėte informuoti „Alta“, ant
kurio riešo (kairiojo ar dešiniojo) jį dėvite ir kurią ranką laikote dominuojančia (kairę ar
dešinę). Jūsų dominuojanti ranka paprastai yra ta, kuria rašote arba ką nors metate.
Sąrankos metu jūsų bus paprašyta pasirinkti riešą, ant kurio dėvėsite „Alta“. Jei vėliau
nuspręstumėte perkelti „Alta“ ant kito riešo, pakeiskite „Wrist“ (Riešo) nustatymą.
Dominuojančią ranką taip pat galite bet kada pakeisti naudodamiesi „Handedness“
(Dominuojančios rankos) nustatymu. Abu šiuos nustatymus rasite „Fitbit“ programėlės
„Account“ (Paskyros) dalyje.

Kaip užsidėti sekiklį
1. Užsidėkite „Alta“ ant riešo. Sekiklio viršutinė pusė yra ta, kurioje yra krovimo
jungtis. Sekiklio viršutinė pusė turi būti jūsų riešo išorėje, arba viršuje.
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2. Sulygiuokite abu apyrankės galus taip, kad vienas jų būtų tiesiai virš kito, o sąsaga - virš
tos skylučių poros, kuri geriausiai atitinka jūsų riešą.

3. Suspauskite sąsagą nykščiu ir smiliumi, kol pajusite, kad ji spragtelėdama įsistato į
vietą.
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Jūsų „Alta“ apyrankė tvirtai užsegta tuomet, kai abu sąsagos kaišteliai pilnai įstatyti.
Pernelyg nepriveržkite „Alta“ prie riešo.

PATARIMAS: Jei nepavyksta gerai užsegti sekiklio, pabandykite pirma užsegti apyrankę ne ant
riešo, kad pajustumėte, kaip ji užsisega, tuomet vėl pabadykite užsisegti ją ant riešo.

Naršymas
„Alta“ turi OLED bakstelėjimu valdomą ekraną, kurio orientacija gali būti horizontali arba
vertikali. Galite rinktis iš kelių laikrodžio užsklandų, kurių kiekvienos dizainas skirtingas.
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Kai „Alta“ nenaudojate, ekranas išsijungia. Norėdami jį įjungti:
•
•

Dukart bakstelėkite sekiklį.
Pasukite riešą į savo pusę. Šį veikimo būdą, vadinamą „Quick View“ (Greitąja
peržiūra), galite išjungti sekiklio nustatymuose.

Vienąkart bakstelėjus atsiras statistikos puslapis. Statistika susideda iš nueitų žingsnių,
įveikto atstumo, sudegintų kalorijų bei aktyvumo minučių.

Sekiklio bakstelėjimas
Sekiklis geriausiai veikia, kai jį bakstelite ten, kur ekranas pereina į apyrankę, kaip parodyta
žemiau. Norėdami įjungti savo sekiklį, dukart jį bakstelėkite. Norėdami atversti statistikos
puslapį, bakstelėkite vienąkart.

„Alta“ nereaguoja į perbraukimus, jį reikia bakstelėti.
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Baterijos naudojimo trukmė ir įkrovimas
Pilnai įkrautos jūsų „Alta“ baterijos naudojimo trukmė yra iki penkių dienų. Atkreipkite
dėmesį, kad baterijos naudojimo trukmė ir krovimas priklauso nuo naudojimo,
nustatymų ir daugelio kitų veiksnių. Realūs rezultatai gali skirtis.

Esamo baterijos įkrovimo lygio nustatymas
Jei baterijos lygis yra žemas, jums bakstelėjus „Alta“, kad atverstumėte statistikos puslapį,
pirmasis ekranas rodys žemo baterijos lygio piktogramą. Jei matote kritiškai žemo baterijos
lygio piktogramą, savo statistikos puslapio atversti negalėsite.

Kritiškai žemas baterijos lygis
Baterijos lygį taip pat galite patikrinti savo „Fitbit“ ataskaitų srityje.

Jūsų sekiklio įkrovimas
Norėdami įkrauti savo „Alta“, įjunkite įkroviklio laidą į kompiuterio USB jungtį arba į UL
(„Underwriters Laboratories“) patvirtintą sieninį USB įkroviklį, tuomet kitą laido galą
sujunkite su „Alta“ nugarėlėje esančia jungtimi. Įkroviklio laido kaišteliai turi būti sulygiuoti
su „Alta“ įkrovimo jungtimi ir gerai įstatyti į vietą. Žinosite, kad ryšys tvirtas, kai „Alta“
ekrane matysite baterijos piktogramą.

Pilno įkrovimo laikas yra dvi valandos. Kol sekiklis kraunasi, galite jį bakstelėti ir patikrinti
baterijos įkrovimo lygį. Pilnai įkrauto sekiklio ekrane matysite pilnavidurę baterijos
piktogramą. Jei dar neatlikote sekiklio sąrankos, jį bakstelėję matysite pranešimą,
nukreipiantį į http://www.fitbit.com/setup.
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Priežiūra
Svarbu reguliariai valyti ir džiovinti „Alta“. Instrukcijas ir daugiau informacijos apie tai rasite
http://www.fitbit.com/productcare.

Apyrankės keitimas
Apyrankė turi dvi atskiras juosteles (viršutinę ir apatinę), kurias galima keisti papildomomis
apyrankėmis, parduodamomis atskirai.

Kaip nuimti apyrankę
Norėdami nuimti apyrankę:
1. Apvertę „Alta“ rasite juostelės sagteles, kurių yra po vieną kiekviename juostelės gale
prie rėmelio.
2. Norėdami atsegti sagtelę, spauskite plokščią metalinį mygtuką ant juostelės.

3. Patraukite juostelę aukštyn, kad ši atsisegtų nuo sekiklio.

4. Pakartokite tą pačią procedūrą kitoje pusėje.
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Jei nepavyksta atsegti apyrankės ar jei atrodo, kad ji užstrigo, nestipriai pajudinkite
juostelę pirmyn ir atgal, kad ji atsisegtų.

Kaip uždėti naują apyrankę
Prieš uždėdami naują apyrankę, raskite viršutinę ir apatinę juosteles. Viršutinėje
juostelėje yra žymės, ir pastaroji turi būti prisegama toje pusėje, kurioje yra įkrovimo
jungtis. Apatinėje juostelėje yra sąsaga.
Norėdami prisegti juostelę, traukite ją žemyn sekiklio gale, kol pajusite, kad ji spragtelėjo
ir užsifiksavo.
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Automatinis sekimas su „Fitbit Alta“
Jūsų „Alta“ automatiškai sudaro tam tikrą statistiką, kol jį nešiojate. Naujausi sekiklio
duomenys įkeliami į „Fitbit“ ataskaitų sritį sinchronizavimo metu.

Visos dienos statistikos peržiūra
Bakstelėkite „Alta“, norėdami pamatyti visos dienos statistiką:
•
•
•
•

„Steps taken“ (Nueiti žingsniai)
„Distance covered“ (Įveiktas atstumas)
„Calories burned“ (Sudegintos kalorijos)
„Active minutes“ (Aktyvumo minutės)

Savo „Fitbit“ ataskaitų srityje galite rasti ir kitą jūsų sekiklio fiksuojamą statistiką, pavyzdžiui:
•
•
•

Miegojimo laiką ir miego režimą
Valandinį aktyvumą ir nejudėjimo laiką
Treniruotes, pavyzdžiui, bėgimą, važiavimą dviračiu lauke, elipsines treniruotes,
sportinius žaidimus ir aerobikos užsiėmimus

Norėdami įjungti „Alta“, bakstelėkite dukart. Kai matote laikrodį, bakstelėję matysite
kiekvieną statistiką paeiliui. Jei esate nustatę žadintuvą, taip pat matysite artimiausio
žadintuvo laiką.

Žingsniai

Kalorijos

Atstumas

Aktyvumo minutės

„Alta“ pradeda kitos dienos skaičiavimo statistiką vidurnaktį, pagal jūsų laiko zoną. Nors
jūsų statistika atsistato ties nuliu vidurnaktį, praėjusios dienos duomenys neištrinami. Šie
duomenys bus užfiksuoti jūsų „Fitbit“ paskyroje, kai kitą kartą sinchronizuosite sekiklį.

Miego stebėjimas
Jūsų „Alta“ automatiškai stebi jūsų miegojimo laiką ir jūsų judėjimą nakties metu, kad
geriau suprastumėte savo miego režimą. Norėdami stebėti miegą, tiesiog miegokite
dėvėdami „Alta“. Pagal išankstinius nustatymus, jūsų tinkinamasis miego per naktį tikslas
yra 8 valandos.
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Norėdami peržiūrėti praėjusios nakties miego duomenis savo „Fitbit“ ataskaitų srityje,
atsibudę sinchronizuokite savo sekiklį.

Kasdienio užsiėmimų tikslo stebėjimas
„Alta“ stebi jūsų pažangą link jūsų pasirinkto kasdienio tikslo. Kai pasiekiate savo
tikslą, sekiklis jus pasveikina suvibruodamas ir sumirksėdamas.

Tikslo pasirinkimas
Pagal numatytuosius nustatymus, jūsų tikslas yra 10 000 žingsnių per dieną. Galite
pakeisti tikslą į įveiktą atstumą, sudegintas kalorijas ar aktyvumo minutes bei pasirinkti
norimą atitinkamą vertę. Pavyzdžiui, galbūt norėsite pasilikti žingsniais matuojamą tikslą,
bet pakeisti jį iš 10 000 į 20 000 žingsnių.

Pažangos tikslo link peržiūra
Pažangos tikslo link stulpelis palaikys jūsų motyvaciją. Žemiau esančiame stulpelyje
esantys taškai žymi, kad iki savo tikslo jau nuėjote daugiau nei pusę kelio.

Treniruotės stebėjimas
„SmartTrack™“ funkcija automatiškai aptinka pasirinktas treniruotes ir įrašo jų duomenis į
jūsų treniruočių istoriją.
Pagal numatytuosius nustatymus, „SmartTrack“ aptinka nenutrūkstamą bent 15 minučių
trukmės judėjimą. Galite prailginti arba sutrumpinti šią minimalią trukmę arba išjungti
„SmartTrack“ vienam ar daugiau treniruočių tipų.
Daugiau informacijos apie „SmartTrack“ parinktis ir naudojimą rasite adresu help.fitbit.com.
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Valandinio aktyvumo sekimas
„Reminders to Move“ (Priminimų judėti) funkcija padeda jums išlikti aktyviems dienos
metu, kad būtumėte sveikesni ir geresnės sportinės formos. Jei per tam tikrą valandą
nenuėjote bent 250 žingsnių, iki valandos pabaigos likus dešimčiai minučių pajusite
vibraciją, primenančią jums vaikščioti. Jei laiku surinksite reikiamą skaičių žingsnių, gausite
sveikinimo žinutę.
Pagal numatytuosius nustatymus, priminimai siunčiami kasdien nuo 09:00 iki 18:00, bet
galite pasirinkti norimas dienas ir valandas.

Priminimo judėti pranešimai
Daugiau informacijos apie savo valandinį aktyvumą ir nejudėjimo laikotarpius rasite savo
„Fitbit“ ataskaitų srityje.

14

Begarsių žadintuvų naudojimas
„Alta“ gali švelniai suvibruoti, kad jus pažadintų arba įspėtų, naudojantis begarsių
žadintuvų funkcija. Kiekvienai dienai ar tik tam tikroms savaitės dienoms galite nustatyti
iki aštuonių žadintuvų.

Begarsių žadintuvų nustatymas
Norėdami nustatyti begarsį žadintuvą, pasirinkite žemiau esančią dalį.

„iOS“ skirta „Fitbit“ programėlė
1.
2.
3.
4.

„Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite sekiklio plytelę.
Bakstelėkite „Alta“ plytelę.
Bakstelėkite „Silent Alarm“ („Begarsis žadintuvas“.
Bakstelėkite „Set a New Alarm“ („Nustatyti naują žadintuvą“). Pasirinkite žadintuvo
laiką ir bakstelėkite „Save“ („Išsaugoti“).

Norėdami nustatyti žadintuvą daugiau nei vienai dienai, bakstelėkite „Repeat“(„Kartoti“) ir
pasirinkite dieną (-as), kuriomis šiuo laiku įsijungs žadintuvas.

„Android“ skirta „Fitbit“ programėlė
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite sekiklio plytelę.
Bakstelėkite „Alta“ plytelę.
Bakstelėkite „Silent Alarm“ („Begarsis žadintuvas“).
Bakstelėkite + piktogramą.
Pasirinkite norimą laiką ir žadintuvo nustatymus.
Bakstelėkite „Save“ („Išsaugoti“).

„Windows 10“ skirta „Fitbit“ programėlė
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite „Account“ („Paskyra“).
Bakstelėkite „Alta“ plytelę.
Bakstelėkite „Silent Alarm“ („Begarsis žadintuvas“).
Bakstelėkite „Add Alarm“ (Pridėti žadintuvą).
Pasirinkite norimą žadintuvo laiką. Bakstelėkite varnelės piktogramą.
Pasirinkite norimus kartojimo ir dienų nustatymus. Bakstelėkite „Save“ („Išsaugoti“).
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Begarsių žadintuvų praleidimas ar snaudimas
Kai žadintuvas įsijungia, sekiklis sumirksi ir suvibruoja. Norėdami praleisti žadintuvą,
dukart bakstelėkite sekiklį. Jei žadintuvui įsijungus dukart nebakstelėsite sekiklio,
žadintuvas automatiškai bus pakartotas dar vieną kartą.
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Skambučių, žinučių ir kalendoriaus pranešimų
gavimas
Daugiau nei 200 suderinamų „iOS“ ir „Android“ mobiliųjų įrenginių suteikia jums
galimybę gauti ateinančius skambučių, žinučių ir kalendoriaus pranešimus per jūsų
„Alta“. Norėdami sužinoti, ar jūsų įrenginys palaiko šią funkciją, eikite į
http://www.fitbit.com/devices. Atkreipkite dėmesį, kad pranešimai neveikia „Fitbit“
programėlę naudojantiems su „Windows 10“.

Kalendoriaus reikalavimai
Jūsų sekiklis rodys jūsų kalendoriuje pažymėtus įvykius ir bet kokią informaciją,
ateinančią iš jūsų mobiliojo įrenginio kalendoriaus programėlės. Atkreipkite dėmesį, kad
jei jūsų kalendoriaus programėlė nesiunčia pranešimų į jūsų mobilųjį įrenginį, negausite
jų ir savo sekiklyje.

Jei turite „iOS“ įrenginį, jūsų „Alta“ rodys pranešimus iš visų kalendorių, sinchronizuotų su
numatytąja „iOS“ kalendoriaus programėle. Jei turite trečiosios šalies kalendoriaus
programėlę, kuri nėra sinchronizuota su jūsų numatytąja programėle, pranešimų iš šios
programėlės nematysite.
Jei turite „Android“ įrenginį, jūsų „Alta“ rodys kalendoriaus pranešimus iš tos kalendoriaus
programėlės, kurią pasirinkote sąrankos metu. Galite rinktis tarp numatytosios jūsų mobiliojo
įrenginio kalendoriaus programėlės ir keleto trečiųjų šalių kalendoriaus programėlių.

Pranešimų įgalinimas
Norėdami įjungti pranešimus, pirma įsitikinkite, kad jūsų mobiliajame įrenginyje įjungtas
„Bluetooth“ ir kad jūsų „Alta“ yra greta. Atkreipkite dėmesį, kad jei turite „iOS“ įrenginį,
skambučių pranešimai jau įgalinti pagal numatytuosius nustatymus.
Kai pranešimai įgalinti, „Alta“ yra rodomas jūsų mobiliojo įrenginio suporuotų „Bluetooth“
įrenginių sąraše.

„iOS“ skirta „Fitbit“ programėlė
Norėdami įjungti žinučių ar kalendoriaus pranešimus:
1. Atidarykite „Fitbit“ programėlę ir bakstelėkite „Alta“ plytelę.
2. Bakstelėkite „Notifications“ („Pranešimai“) ir įjunkite ar išjunkite bet kurią skambučių,
žinučių ar kalendoriaus pranešimų kombinaciją.
3. Laikydamiesi ekrane rodomų instrukcijų, susiekite (sujunkite) savo mobilųjį įrenginį
su savo sekikliu.
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Daugiau informacijos apie tai, kaip užtikrinti, kad jūsų mobilusis įrenginys leidžia
pranešimus, rasite help.fitbit.com.

„Android“ skirta „Fitbit“ programėlė
Norėdami įjungti skambučių, žinučių ar kalendoriaus pranešimus:
1. Atidarykite „Fitbit“ programėlę ir bakstelėkite „Alta“ plytelę.
2. Dar kartą bakstelėkite „Alta“ plytelę.
3. Bakstelėkite „Notifications“ („Pranešimai“) ir įjunkite ar išjunkite bet kurią skambučių,
žinučių ar kalendoriaus pranešimų kombinaciją.
4. Laikydamiesi ekrane rodomų instrukcijų, susiekite (sujunkite) savo mobilųjį
įrenginį su savo sekikliu.
Išsamesnes instrukcijas, kaip nustatyti pranešimus, rasite help.fitbit.com

Gaunamų pranešimų peržiūra
Jūsų sekikliui ir mobiliajam įrenginiui esant 30 pėdų (9 m) atstumu vienas nuo kito,
skambučio, žinutės ar kalendoriaus įvykio atveju sekiklis suvibruos. Jei ekranas išjungtas,
pasukite riešą į savo pusę arba dukart jį bakstelėkite, kad jis įsijungtų. Pranešimas
matomas tik vieną minutę.
Telefono skambučių pranešimai ekranu praslenka tris kartus su skambinančiojo vardu ir
telefono numeriu.

Žinučių ir kalendoriaus įvykių pranešimai ekranu praslenka vieną kartą.

Pranešimo ženklų limitas yra 40. Atkreipkite dėmesį, kad visi pranešimai rodomi
horizontaliai, net jei jūsų laikrodžio orientacija paprastai yra vertikali.
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Jūsų „Fitbit Alta“ tinkinimas
Šiame skyriuje paaiškinta, kaip pritaikyti ir keisti tam tikras sekiklio funkcijas.

Laikrodžio užsklandos ir orientacijos keitimas
„Alta“ turi keletą prieinamų laikrodžio užsklandų horizontaliam ir vertikaliam stiliams.
Atkreipkite dėmesį, kad skambučių, žinučių ir kalendoriaus pranešimai bei priminimai
judėti rodomi horizontaliai, net jei jūsų laikrodžio orientacija vertikali.

„iOS“ skirta „Fitbit“ programėlė
Norėdami pakeisti laikrodžio užsklandą:
1.
2.
3.
4.

Atidarykite „Fitbit“ programėlę ir bakstelėkite „Alta“ plytelę.
Bakstelėkite „Clock Face“ („Laikrodžio užsklanda“).
Pasirinkite norimą laikrodžio orientaciją ir stilių.
Pakeitimus matysite sinchronizavę sekiklį.

„Android“ skirta „Fitbit“ programėlė
Norėdami pakeisti laikrodžio užsklandą:
1.
2.
3.
4.
5.

Atidarykite „Fitbit“ programėlę ir bakstelėkite „Alta“ plytelę.
Bakstelėkite „Alta“ plytelę.
Bakstelėkite „Clock Face“ („Laikrodžio užsklanda“).
Pasirinkite norimą laikrodžio orientaciją ir stilių.
Pakeitimus matysite sinchronizavę sekiklį.

„Windows 10“ skirta „Fitbit“ programėlė
Norėdami pakeisti laikrodžio užsklandą:
1.
2.
3.
4.
5.

Atidarykite „Fitbit“ programėlę ir bakstelėkite „Account“.
Bakstelėkite „Alta“ plytelę.
Bakstelėkite „Clock Face“ („Laikrodžio užsklanda“).
Pasirinkite norimą laikrodžio orientaciją ir stilių.
Pakeitimus matysite sinchronizavę sekiklį.
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„Quick View“ („Greitosios peržiūros“) įjungimas ir išjungimas
Pagal numatytuosius nustatymus, „Alta“ ekranas įsijungia, kai pasukate riešą į savo
pusę. Šis nustatymas, vadinamas „Quick View“, gali būti įjungiamas arba išjungiamas.
Atkreipkite dėmesį, kad „Quick View“ veikia tik tuomet, kai taisyklingai dėvite sekiklį, kaip
aprašyta „Dėvėjimas ant riešo“ dalyje.

„iOS“ skirta „Fitbit“ programėlė
Norėdami įjungti ar išjungti „Quick View“:
1. Atidarykite „Fitbit“ programėlę ir bakstelėkite „Alta“ plytelę.
2. Bakstelėkite „Quick View“.
3. Įjunkite ar išjunkite.

„Android“ skirta „Fitbit“ programėlė
Norėdami įjungti ar išjungti „Quick View“:
1.
2.
3.
4.

Atidarykite „Fitbit“ programėlę ir bakstelėkite „Alta“ plytelę.
Bakstelėkite „Alta“ plytelę.
Bakstelėkite „Quick View“.
Įjunkite ar išjunkite.

„Windows 10“ skirta „Fitbit“ programėlė
Norėdami įjungti ar išjungti „Quick View“:
1.
2.
3.
4.

Atidarykite „Fitbit“ programėlę ir bakstelėkite „Account“.
Bakstelėkite „Alta“ plytelę.
Bakstelėkite „Quick View“.
Įjunkite ar išjunkite.
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Jūsų „Fitbit Alta“ naujinimas
Kartkartėmis programinės aparatinės įrangos naujinių pagalba pateikiami nemokami
funkcijų patobulinimai ir gaminio pagerinimai. Rekomenduojame palaikyti savo „Alta“
atnaujintą.
Atsiradus naujiniui, jums bus apie tai pranešta per „Fitbit“ programėlę. Paleidę naujinį,
savo sekiklyje ir „Fitbit“ programėlėje matysite vykdymo pažangos stulpelį tol, kol procesas
bus baigtas ir pasirodys patvirtinimo žinutė.
Atkreipkite dėmesį, kad „Alta“ naujinimas gali užtrukti kelias minutes ir sunaudoti nemažai
baterijos išteklių. Todėl prieš įdiegiant naujinius rekomenduojame prijungti sekiklį prie
įkrovimo laido.
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Jūsų „Fitbit Alta“ trikčių diagnostika
Atsiradus kuriai nors iš toliau pateiktų problemų, ši gali būti išsprendžiama iš naujo
įjungiant sekiklį:
•
•
•
•

Nepaisant sėkmingos sąrankos, sinchronizavimas nevyksta
Nėra reakcijos į bakstelėjimus
Sekiklis neveikia, nors ir yra įkrautas
Sekiklis neseka jūsų žingsnių ar kitų duomenų

Pastaba: Jūsų sekiklio įjungimas iš naujo perkrauna įrenginį, bet neištrina jokių duomenų.
Norėdami iš naujo įjungti sekiklį:
1. Prijunkite įkrovimo laidą prie jūsų kompiuterio USB jungties.
2. Kitą galą prijunkite prie jūsų „Alta“ nugarėlėje esančios jungties. „Alta“ pradės
krautis.
3. Per aštuonias sekundes tris kartus nuspauskite ant įkrovimo laido esantį mygtuką,
tarp nuspaudimų trumpai sustodami. Mygtukas yra įkrovimo laido gale, kuris
įjungtas į kompiuterį.
Po pirmojo nuspaudimo praėjus aštuonioms sekundėms, ekrane pamatysite „Fitbit“
logotipą. Tai ženklas, kad sekiklis įsijungė iš naujo.
4. Pamatę šį logotipą, galite atjungti „Alta“ nuo įkrovimo laido.
Daugiau trikčių diagnostikos ir Klientų Aptarnavimo kontaktus rasite adresu
http://help.fitbit.com.

22

„Fitbit Alta“ bendroji informacija ir specifikacijos
Jutikliai, belaidis ryšys ir haptinis grįžtamasis ryšys
Jūsų „Fitbit Alta“ turi šiuos jutiklius ir variklius:
•
•
•

MEMS triašį akselerometrą, kuris fiksuoja jūsų judesių struktūras
„Bluetooth 4.0“ radijo siųstuvą-imtuvą
Vibracinį variklį, kuris leidžia „Alta“ vibruoti žadintuvų, pasiektų tikslų, pranešimų
ir priminimų atvejais.

Medžiagos
Su „Alta“ pateikiama apyrankė pagaminta iš lanksčios, patvarios elastomero medžiagos, kuri
yra panaši į daugeliui sportinių laikrodžių naudojamą medžiagą. Jos sudėtyje nėra latekso.
Galima gauti papildomų apyrankių, pagamintų iš natūralios odos ir nerūdijančio plieno.
„Alta“ sąsaga ir įdėklas pagaminti iš medicininės kokybės nerūdijančio plieno. Nors viso
nerūdijančio plieno sudėtyje yra nikelio pėdsakų, kurie nikeliui jautriems asmenims gali
sukelti alerginę reakciją, „Fitbit“ gaminių sudėtyje esančio nikelio kiekis griežtai atitinka
Europos Sąjungos Nikelio Direktyvą.

Baterija
„Alta“ turi įkraunamą ličio polimerų bateriją.

Atmintis
„Alta“ kaupia išsamią kasminutinę informaciją penkias dienas, miego duomenis septynias dienas, „SmartTrack“ duomenis - dvi dienas ir bendras apžvalgas - 30 dienų.
Sukaupti duomenys susideda iš nueitų žingsnių, įveikto atstumo, sudegintų kalorijų,
aktyvumo minučių, valandinio aktyvumo, „SmartTrack“ treniruočių ir miego.

Ekranas
„Alta“ turi OLED bakstelėjimu valdomą ekraną.

Dydis
Žemiau parodyti apyrankių dydžiai. Atkreipkite dėmesį, kad atskirai parduodamų papildomų
apyrankių dydžiai gali būti kiek kitokie. Metalinės apyrankės yra universalaus dydžio.
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Maža apyrankė

Tinka riešui, kurio perimetras - tarp 14 ir 17 cm

Didelė apyrankė

Tinka riešui, kurio perimetras - tarp 17 ir 19,5 cm

Ypač didelė apyrankė

Tinka riešui, kurio perimetras - tarp 19,5 ir 23,5 cm

Aplinkos sąlygos
Veikimo temperatūra

Nuo -10° iki 45° C
(Nuo 14° iki 113° F)

Neveikimo temperatūra

Nuo -20° iki 60° C
(Nuo -4° iki 140° F)

Atsparumas vandeniui

Atsparus aptaškymui vandeniu. Dėvėdami įrenginį
nesimaudykite duše ir neplaukiokite vandenyje.

Maksimalus veikimo aukštis

9144 m

Pagalba
Jūsų „Fitbit Alta“ trikčių diagnostiką ir pagalbą rasite adresu http://help.fitbit.com.

Grąžinimo taisyklės ir garantija
Garantijos informaciją ir fitbit.com grąžinimo taisykles rasite adresu
http://www.fitbit.com/returns.
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Priežiūros ir saugumo įspėjimai
Modelio pavadinimas: FB406

Europos Sąjunga (ES)
Atitikties ES Direktyvai 1999/5/EC deklaracija.
„Fitbit Inc.“ turi leidimą taikyti CE žymėjimą ALTA modeliui FB406, šiuo būdu
deklaruodama atitiktį Direktyvos 1999/5/EC ir kitų galiojančių Direktyvų esminiams
reikalavimams ir kitoms susijusioms nuostatoms. Šio gaminio CE žymėjimo dokumentą
rasite adresu http://www.fitbit.com/safety.

Atitinka R&TTE 99/CE/05 standartą.
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Saugumo pareiškimas
Šios įrangos atitiktis saugumo sertifikatui, atitinkančiam toliau nurodyto EN Standarto
reikalavimus, yra patikrinta: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

Svarbios saugumo instrukcijos
Perspėjimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kai kuriems naudotojams ilgai trunkantis kontaktas su įrenginiu gali sukelti odos
dirginimą ir alergines reakcijas.
Įrenginio sandaroje yra elektros įranga, kuri gali sąlygoti sužeidimus, jei ja
naudojamasi netinkamai.
Jei įrenginio naudojimo metu ar po jo naudojimo pajutote rankų ar riešų sudirgimą,
perštėjimą, nejautrumą, deginimą ar sustingimą, gaminio nebenaudokite.
Nenaudokite „Fitbit“ gaminio ugnyje. Baterija gali sprogti.
Prieš pradėdami ar keisdami bet kurią treniruočių programą, pasitarkite su gydytoju.
Pasitarkite su gydytoju, jei anksčiau esate turėję sveikatos sutrikimų, kuriuos gali
įtakoti šio „Fitbit“ gaminio naudojimas.
Netikrinkite skambučių ar kitų pranešimų, ar kitų gaminio ekrane esančių programų
vairuodami ar kitose situacijose, kuriose dėmesio blaškymas gali būti pavojingas.
Treniruočių metu visuomet turėkite omenyje savo aplinką.
Šis gaminys nėra žaislas. Neleiskite vaikams ar gyvūnams žaisti šiuo „Fitbit“ gaminiu.
Gaminio sandaroje yra mažų detalių, kurios gali sukelti uždusimo pavojų.
Šio gaminio medžiagos ir jo baterija gali padaryti žalą aplinkai ar sukelti sužeidimus,
jei ja naudojamasi ar ji išmetama netinkamai.
Šis gaminys nėra medicininis prietaisas ir jis nėra skirtas jokių ligų diagnozavimui,
gydymui ar prevencijai. „Fitbit“ išvystė tikslumo atžvilgiu pirmaujančią aparatinę
įrangą ir sportinių pasiekimų stebėjimo algoritmus bei toliau tobulina savo gaminius,
kad jų apskaičiavimai būtų kiek įmanoma tikslesni. „Fitbit“ įrenginių tikslumu
nesiekiama pranokti medicininės įrangos ar mokslinių matavimo aparatų kokybės,
tačiau stengiamės, kad dėvimi aktyvumo sekikliai teiktų jums pačią kokybiškiausią
informaciją.
Atskiras įspėjimas dėl „PurePulse“ technologiją turinčių įrenginių: „PurePulse“
gaminiai turi pulso matavimo funkciją, kuri gali sukelti pavojų tam tikrų sveikatos
sutrikimų turintiems naudotojams. Prieš naudodamiesi, pasitarkite su gydytojų, jei:
o Turite sveikatos ar širdies veiklos sutrikimų
o Turite sveikatos ar širdies veiklos sutrikimų
o Sergate epilepsija arba esate jautrūs blyksinčioms šviesoms
o Turite kraujotakos sutrikimų ar jums lengvai atsiranda mėlynių
o Sergate tendinitu, karpalinio tunelio sindromu ar turite kitų raumenų ar kaulų
sutrikimų
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Patarimai dėl priežiūros ir dėvėjimo
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kad laikrodis nedirgintų odos, atkreipkite dėmesį į šiuos keturis paprastus jo
dėvėjimo ir priežiūros patarimus: (1) Palaikykite jį švarų bei (2) sausą; (3) pernelyg jo
nepriveržkite ir (4) po ilgo dėvėjimo, leiskite riešui pailsėti, valandai jį nuimdami.
Taupiai naudokite odos priežiūros priemones tose odos vietose, kurias dengia
„Fitbit“. Daugiau informacijos rasite http://www.fitbit.com/productcare. Pastebėję
bet kokį odos sudirgimą, nusiimkite įrenginį. Jei požymiai nepraeina per 2-3 dienas
po įrenginio nuėmimo, kreipkitės į gydytoją.
Konkrečios informacijos apie atsparumą vandeniui ieškokite fitbit.com.
„Fitbit“ gaminio valymui nenaudokite abrazyvinių valiklių.
Jei jaučiate, kad „Fitbit“ įrenginys įšilo ar įkaito, nusiimkite jį.
Nedėvėkite „Fitbit“ gaminio jo krovimo metu.
Nekraukite „Fitbit“ gaminio, kai jis šlapias.
Nedėkite „Fitbit“ gaminio į indų plovimo mašiną, skalbimo mašiną ar džiovyklę.
Ilgam laikui nepalikite „Fitbit“ gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Nelaikykite „Fitbit“ gaminio ypač aukštoje ar žemoje temperatūroje.
Nenaudokite „Fitbit“ gaminio pirtyje ar garų kambaryje.
Nenaudokite „Fitbit“ gaminio, jei jo ekranas įskilęs.

Įspėjimai dėl įmontuotos baterijos
•
•
•

Nebandykite išimti baterijos, atidaryti korpuso ar išardyti „Fitbit“ gaminio. Tokie
veiksmai anuliuos gaminio garantiją ir gali sukelti pavojų sveikatai.
Bateriją kraukite pagal sąrankos metu pateiktas instrukcijas. Naudokite tik
pripažintos testavimo laboratorijos patvirtintus kompiuterius, nešiojamas baterijas
ar maitinimo šaltinius ir tik „Fitbit“ patvirtintą įkroviklio laidą.
Jūsų „Fitbit“ įrenginiui naudojamas Kalifornijos Energijos Tarybos baterijos
įkroviklis.

Informacija dėl išmetimo ir perdirbimo

Ant šio gaminio esantis ženklas reiškia, kad gaminio naudojimo pabaigoje jis turi būti
išmetamas atskirai nuo įprastų buitinių atliekų, nes jame yra baterija bei elektroninė
įranga. „Fitbit“ gaminį būtinai priduokite į atliekų perdirbimo centrą.

27

Kiekviena Europos Sąjungos šalis turi savo baterijų ir elektroninės įrangos perdirbimo
centrus. Daugiau informacijos apie tai, kur priduoti perdirbimui savo „Fitbit“ gaminį, galite
gauti susisiekę su vietine atliekų tvarkymo įstaiga arba su gaminį jums pardavusiu
pardavėju.
•
•
•

Neišmeskite „Fitbit“ gaminio kartu su buitinėmis atliekomis.
„Fitbit“ gaminio ir jo pakuotės išmetimas turi būti vykdomas pagal vietos įstatymus.
Baterijų negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis, kadangi jos
surenkamos atskirai.
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