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Nuo ko pradėti
Sveikiname įsigijus „Fitbit Flyer“, specialiai treniruotėms sukurtas belaides ausines, kurių
puikus garsas ir galingi bosai suderinti su patogiu, prakaitui atspariu ir patikimu dizainu.
Skirkite kelias minutes peržvelgti mūsų saugaus naudojimo informaciją
http://www.fitbit.com/safety.

Ką rasite pakuotėje
Savo „Flyer“ dėžutėje rasite:

„Fitbit Flyer“
3 poras
belaides
tinkinamų
ausines
ausų kištukų

2 poras
tinkinamų
dangtelių

2 poras
tinkinamų
kilpelių

Įkroviklio
laidą

Ausinių dėklą

Ką rasite šiame dokumente
Pirmiausia paaiškinsime, kai prijungti „Flyer“ ausines prie garso įrenginio. Pritaikę ausines
taip, kaip jums patogiausia, būsite pasiruošę klausytis garso įrašų ir priimti telefono
skambučius.
Tuomet paaiškinsime, kaip sureguliuoti nustatymus, prijungti papildomą įrenginį ir kaip
geriausiai naudoti „Flyer“. Norėdami rasti daugiau informacijos, patarimų ir trikčių
diagnostikos, naršykite išsamius mūsų straipsnius help.fitbit.com.
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„Fitbit Flyer“ nustatymas
Turite prijungti „Flyer“ prie įrenginio su įgalintu Bluetooth® ryšiu. Prijungę „Flyer“ galėsite
leisti garso įrašus ir priimti telefono skambučius per ausines.

Įjungimas
Norėdami įjungti „Flyer“, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką, kol
užsidegs LED lemputės. Jei „Flyer“ neįsijungia, jas gali reikėti įkrauti. Įkrovimo instrukcijas
rasite skyriuje „Flyer“ įkrovimas.

NUSPAUSKITE IR PALAIKYKITE NUSPAUDĘ
:01

Prijungimas prie įrenginių
Norėdami prijungti „Flyer“ prie pasirinkto įrenginio, nustatykite ausinių siejimo režimą,
kuris žymimas mirksinčia mėlyna lempute.
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Pirmą kartą įjungus „Flyer“, jos automatiškai bus siejimo režime ir galėsite pereiti į 2
žingsnį.
Norėdami susieti „Flyer“ su nauju įrenginiu:
1. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką 4 sekundes, kad jos
įsijungtų, tuomet palaukite, kol sumirksės mėlyna LED lemputė. Jei įjungimo
mygtuką atleidžiate prieš įsijungiat „Flyer“ siejimo režimui, „Flyer“ įsijungia, tačiau
nebus susieta su jūsų įrenginiu. Jei „Flyer“ neįsijungia siejimo režimas, jas išjunkite,
palaikydami nuspaudę įjungimo mygtuką 1 sekundę, ir pabandykite šį žingsnį
atlikti iš naujo.
2. Atidarykite savo įrenginio „Bluetooth“ meniu ir pasirinkite „Flyer“. Ausinėse
išgirsite garso pranešimą, reiškiantį, kad „Flyer“ ir jūsų įrenginys yra susieti.
Kai siejate „Flyer“ su nauju įrenginiu, jis išsaugomas „Flyer“ atmintyje. „Flyer“ automatiškai
bando prisijungti prie šio įrenginio, jei jums įjungtus ausines šis yra netoliese. „Flyer“ gali
išsaugoti iki 8 įrenginių su „Bluetooth“ ryšiu, pavyzdžiui, telefonus, planšetes ir
išmaniuosius laikrodžius. Jei „Flyer“ atmintyje jau yra išsaugoti 8 įrenginiai ir siejate dar
vieną įrenginį, pamirštamas pirmas jūsų susietas įrenginys.
Iš „Flyer“ atmintyje esančių įrenginių, jos gali tuo pačiu metu būti prisijungtos prie dviejų.
Tai reiškia, kad iš bet kurio prijungto įrenginio galite klausytis garso įrašų ir priimti
telefono skambučius. Kai įjungiate „Flyer“, garsinis pranešimas įspėja, kiek prijungtų
įrenginių yra šiuo metu. Kad būtų prisijungę, jūsų įrenginys ir „Flyer“ turi būti greta vienas
kito. Atkreipkite dėmesį, kad galite klausytis garso įrašų tik iš vieno įrenginio tuo pačiu
metu. Norėdami iš vieno įrenginio pereiti prie kito, sustabdykite garsą pirmajame
įrenginyje ir tuomet paleiskite garsą antrajame įrenginyje. Daugiau informacijos apie
„Flyer“ prijungimą prie jūsų įrenginių bei trikčių diagnostikos patarimus rasite
help.fitbit.com.
PASTABA: Jei „Flyer“ yra prijungtos prie 2 įrenginių, galite rankiniu būdu pereiti nuo vieno
prie kito atidarydami „Bluetooth“ meniu tame įrenginyje, kurį norite naudoti,
ir pasirinkdami „Flyer“ iš prijungtų įrenginių sąrašo.

Prijungimas prie „Fitbit Ionic“
Ji turite „Fitbit Ionic“ laikrodį, galite susieti „Flyer“ ir klausytis garso įrašų - muzikos, audio
knygų ir radijo laidų įrašų. Norėdami susieti „Flyer“, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę
įjungimo mygtuką 4 sekundes, kad ausinės įsijungtų, tuomet palaukite, kol sumirksės
mėlyna LED lemputė, reiškianti, kad „Flyer“ yra siejimo režime.
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NUSPAUSKITE IR PALAIKYKITE NUSPAUDĘ
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Norėdami susieti „Flyer“ su „Ionic“:
1.
2.
3.
4.

„Ionic“ atidarykite programėlę Settings.
Bakstelėkite Bluetooth.
Bakstelėkite + New Device (Pridėti naują įrenginį).
Kai „Ionic“ aptinka „Flyer“, bakstelėkite Flyer ekrane ir taip susiesite ausines su
„Ionic“. Kai siejimas bus baigtas, „Ionic“ ekrane pasirodys žalia varnelė, o „Flyer“
išgirsite garsinį pranešimą.

Vėliau „Flyer“ automatiškai bandys prisijungti prie „Ionic“, jei jums įjungtus ausines šis
yra netoliese. Norėdami leisti šiems dviems įrenginiams susijungti, įjunkite „Ionic“
ekraną, kad jį pažadintumėte. Daugiau informacijos apie „Flyer“ prijungimą prie „Ionic“
bei trikčių diagnostikos patarimus rasite help.fitbit.com.

Kalbos keitimas
„Flyer“ teikia garsines žinutes apie įvairius pranešimus, pavyzdžiui, apie įjungimą ir
išjungimą, esamą baterijos lygį ir apie tai, prie kiek įrenginius šiuo metu ausinės yra
prijungtos. Numatytoji „Flyer“ kalba yra anglų. Norėdami pakeisti šių pranešimų kalbą,
spauskite įjungimo ir pasirinkimo mygtukus tuo pačiu metu. Nuspauskite tuos pačius
mygtukus, norėdami pasirinkti kitą kalbą.
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SPAUSKITE

KEISTI
KALBĄ

Kalbos keitimas galima tik tuomet, kai jūsų garso įrašų leidimas yra sustabdytas ir
nešnekate telefonu. Galimos kalbos, eilės tvarka, yra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anglų
Prancūzų
Italų
Vokiečių
Ispanų
Kinų
Korėjiečių
Japonų
Jokios kalbos (tik tonai)
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Pritaikymas jūsų patogumui
„Flyer“ pateikiamos kartu su kištukais, dangteliais ir kilpelėmis. Prieš įsidėdami ausines į
ausis, uždėkite kištukus ir dangtelius ar kilpeles, kad ausinės tvirtai laikytųsi ir būtų
patogios.

Ausų kištukų pasirinkimas
Optimaliam komfortui ir garso kokybei turėtumėte pasirinkti ausų kištukus, kurie įdėti į
jūsų ausies kanalą prie jo priglunda. „Flyer“ pateikiamos su 3 dydžių (mažais, vidutiniais ir
dideliais) kištukais. Rekomenduojame išbandyti visus 3 variantus ir pasirinkti jums
tinkamiausią dydį. Pasirinkite ausų kištukus, kurie gerai priglunda prie jūsų ausies kanalo,
kad sumažintumėte išorinį triukšmą ir patirtumėte geriausią garso kokybę.
PASTABA: Gali būti, kad jūsų kairei ir dešinei ausims geriausiai tiks skirtingo dydžio ausų
kištukai.

Norėdami pritvirtinti kištuką, laikykite ausinės galą viena ranka ir kištuką kita ranka. Gerai
užspauskite kištuką ant ausinės kotelio, kol jis bus gerai prigludęs. Norėdami nuimti
kištuką, sugnybkite jį pirštai ir nutraukite.

Dangtelių ir kilpelių pasirinkimas
„Flyer“ pateikiamas kartu su 2 porom dangtelių ir 2 porom kilpelių - mažo ir didelio
dydžio. Rekomenduojame išbandyti abi dangtelių ir kilpelių poras, kad išsirinktumėte tą,
kuri geriausiai laikosi ir jums yra patogiausia. Tiek dangteliai, tiek kilpelės turėtų įsistatyti į
jūsų ausies kaušelį, kad ausinės gerai laikytųsi.
6

Norėdami pritvirtinti dangtelį ar kilpelę:
1. Įleiskite apatinį dangtelio ar kilpelės kraštą į apvalią ertmę galinėje ausinės
dalyje.
2. Spauskite žemyn viršutinę dangtelio ar kilpelės dalį, kad įstatytumėte detalę po
metaliniu dangteliu. Teisingai įdėta detalė įsistato į vietą.

Norėdami dangtelį arba kilpelę nuimti, pirštais sugnybkite jos pagrindą ir patraukite
ausinę, kad ji išslystų iš apvalios ertmės.
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PASTABA:

Jei ausinės gerai neįsistato į jūsų ausis, pabandykite sukeisti kairiąją ir
dešiniąją kilpeles.

Ausinių dėvėjimas
Pasirinkus tinkamus priedus, rekomenduojame dėvėti „Flyer“ už kaklo, valdiklius laikant
dešinėje pusėje. Suveržkite judantį laido užsegimą, kad ausinės geriau laikytųsi.

Daugiau informacijos apie geriausią „Flyer“ dėvėjimo būdą rasite help.fitbit.com.
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Valdiklių naudojimas
„Flyer“ turi 3 mygtukus, esančius valdymo dėžutėje. Naudodamiesi šiais mygtukais galite
valdyti ausinių garsą ir telefono skambučius.

DAUGIAU

PASIRINKTI

MAŽIAU

Garsumas
Naudokitės mygtukais daugiau ir mažiau, norėdami reguliuoti garso ir telefono
skambučių garsumą, kaip parodyta toliau esančioje lentelėje.
Funkcija

Veikimas

Pagarsinti

Spauskite mygtuką
daugiau

Patylinti

Spauskite mygtuką
mažiau

Mikrofonas
Jei prijungiate „Flyer“ prie telefono su virtualiu asistentu, pavyzdžiui „Siri“, „Google
Assistant“ ar „Cortana“, kai jūsų telefonas yra netoliese, virtualų asistentą galėsite pasiekti
ir iš „Flyer“ mikrofono. Prieiga prie virtualaus asistento negalima, kai kalbate telefonu.
Žemiau esančioje lentelėje rasite telefono virtualaus asistento prieigos instrukcijas.
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Funkcija

Veikimas

Įjungti virtualų asistentą

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę
pasirinkimo mygtuką

Išjungti virtualų asistentą

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę
pasirinkimo mygtuką

Kai įjungiate virtualų asistentą, „Flyer“ mikrofonas atpažįsta jūsų balsą ir tuomet virtualų
asistentą galite naudoti taip, lyg kalbėtumėte tiesiai į telefoną. Daugiau informacijos apie
tai, kaip pasiekti virtualų asistentą per „Flyer“ rasite help.fitbit.com.

Daugiau galios
Naudokitės šia funkcija, norėdami pagerinti muzikos garso kokybę. Norėdami įjungti šį
nustatymą, trumpam tuo pačiu metu nuspauskite mygtukus daugiau ir mažiau.

SPAUSKITE

DAUGIAU
GALIOS
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Išgirsite garsinį įspėjimą, kuriuo pranešama, ar įjungėte, ar išjungėte šią funkciją. „Flyer“
naudoja šį nustatymą, kol ir vėl jį pakeičiate. Šio nustatymo išjungimas padeda taupyti
bateriją. Daugiau informacijos apie šį nustatymą rasite help.fitbit.com.

Garso įrašo grojimas
Norėdami klausytis garso įrašo, nuspauskite grojimo mygtuką tame įrenginyje, su kuriuo
„Flyer“ yra sujungtos. Kai garso įrašas groja, naudodamiesi „Flyer“ jį kontroliuokite, kaip
parodyta toliau esančioje lentelėje.
Funkcija

Veikimas

Sustabdyti/groti

Spauskite pasirinkimo mygtuką

Kitas takelis

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
mygtuką daugiau arba dukart
paspauskite pasirinkimo mygtuką

Ankstesnis takelis

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
mygtuką mažiau arba triskart
paspauskite pasirinkimo mygtuką

Telefono skambučiai
Jei „Flyer“ yra susietos su telefonu, naudokite „Flyer“ skambučių priėmimui, atmetimui
arba persijungimui tarp skambučių. Jei garsas leidžiamas iš jūsų telefono, kai ateina
telefono skambutis, garsas automatiškai sustabdomas, kad galėtumėte atsiliepti.
Telefono skambučių valdymo iš „Flyer“ instrukcijas rasite toliau esančioje lentelėje.
Funkcija

Veikimas

Atsiliepti į įeinantį skambutį

Spauskite pasirinkimo mygtuką

Atmesti įeinantį skambutį

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę
mygtuką mažiau

Užbaigti skambutį

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę
pasirinkimo mygtuką

Persijungti į įeinantį skambutį;
esamam skambučiui įjungti
laukimo režimą

Spauskite pasirinkimo mygtuką

Persijungti į įeinantį skambutį;
užbaigti esamą skambutį

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę
pasirinkimo mygtuką

Atmesti įeinantį skambutį; tęsti
esamą skambutį

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę
mygtuką mažiau
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Baterijos veikimo trukmė ir įkrovimas
Esamo baterijos įkrovimo lygio patikrinimas
Kai įjungiate arba išjungiate „Flyer“, matysite baterijos lygio indikatoriaus lemputę ir
išgirsite garso pranešimą.

Kai „Flyer“ yra įjungtos, galite bet kuriuo metu patikrinti baterijos lygį, trumpai
nuspausdami įjungimo mygtuką.
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SPAUSKITE

Su daugeliu įrenginių „Flyer“ lygis bus rodomas prijungtame įrenginyje. Jei „Flyer“ yra
prijungtos prie „Ionic“, galite patikrinti baterijos lygį savo laikrodžio šaukinių ekrane
(braukite į dešinę iš laikrodžio ekrano).
Kai baterijos lygis yra žemas arba labai žemas, LED lemputė dega raudonai ir jūs garsiniu
pranešimu įspėjami apie žemą baterijos lygį. Informacija apie LED lemputės spalvų
reikšmes pateikta toliau esančioje lentelėje.
LED spalva

Baterijos įkrovimo lygis

Garsinis pranešimas

Balta lemputė

Įkrauta

„Pilna baterija“

Balta lemputė

Vidutinis

„Pusė baterijos“

Raudona lemputė

Žemas

„Tuščia baterija“

Mirksinti raudona
lemputė

Labai žemas

„Visiškai tuščia
baterija“

„Flyer“ įkrovimas
Norėdami įkrauti „Flyer“, prijunkite mikro USB įkroviklio laidą prie „Flyer“ įkrovimo
jungties, esančios po dangteliu, ir tuomet prijunkite įkrovimo laidą prie savo kompiuterio
ar UL sertifikuoto USB sieninio įkroviklio USB jungties.
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Kai „Flyer“ kraunasi, LED lemputės spalva keičiasi priklausomai nuo esamo baterijos lygio.
Jūsų ausinės bus visiškai pakrautos, kai LED lemputė švies baltai. Pilno įkrovimo laikas gali
užtrukti iki dviejų valandų. Informacija apie LED lemputės spalvų reikšmes „Flyer“
krovimosi metu pateikta toliau esančioje lentelėje.
LED spalva

Baterijos lygis

Balta lemputė

Pilnai įkrauta

Geltona lemputė

Vidutinis

Raudona lemputė

Žemas

Išvalykite „Flyer“
Norėdami pašalinti visus susietus įrenginius iš atminties ir garsiniams įspėjimams ir
pranešimams nustatyti anglų kalbą, išvalykite „Flyer“. Norėdami išvalyti „Flyer“,
nuspauskite šiuos mygtukus toliau nurodyta tvarka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daugiau
Mažiau
Daugiau
Mažiau
Daugiau
Pasirinkti

Kai išvalymas bus atliktas, LED lemputė 5 kartus sumirksės baltai ir „Flyer“ išsijungs.
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Naudojimas ir priežiūra
„Flyer“ kartais gali prireikti nuvalyti. Instrukcijas ir daugiau informacijos apie tai rasite
http://www.fitbit.com/productcare.

Ausų kištukai, dangteliai ir kilpelės
Nuimkite ausų kištukus, dangtelius ir kilpeles ir nuplaukite juos vandeniu ar šlapia
šluoste. Naudokite tik vandenį. Leiskite jiems iki galo išdžiūti ir tik tuomet vėl juos uždėkite
ant ausinių.

„Fitbit Flyer“
Valykite ausines minkšta, drėgna šluoste. Naudokite tik vandenį. Ausinės yra atsparios
lietui, prakaitui ir aptaškymui vandeniu, tačiau neturėtų būti panardinamos po vandeniu.
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„Fitbit Flyer“ bendroji informacija ir
specifikacijos
Medžiagos
„Flyer“ yra pagamintos iš silikono, polikarbonato, poliuterano, elastomero ir aliuminio
derinio. Šios medžiagos suteikia ausinėmis lankstumo, patvarumo ir lengvumo.

Belaidė technologija
„Flyer“ turi „Bluetooth 4.2“ siųstuvą-imtuvą.

Baterija
„Flyer“ turi įkraunamą ličio jonų bateriją.

Dydis
„Fitbit Flyer“

Svoris

Laido ilgis

20 g

50 cm

Garsas
Dažnio intervalas

nuo 20 Hz iki 20 kHz

Įvestis

2 mikrofonai

Aplinkos sąlygos
Veikimo temperatūra

nuo -20 iki 45 °C

Santykinė drėgmė

Iki 90 % esant 60 °C be funkcijų praradimo
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nuo -30 iki -20 °C
Neveikimo temperatūra
nuo 45 iki 60 °C

Atsparumas vandeniui

Atsparus aptaškymui vandeniu Nepanardinti į vandenį

Įspėjimas
Kad išvengtumėte galimos žalos klausai, nesiklausykite garso dideliu garsumu
ilgą laiką.

Nemėginkite patys pakeisti baterijų - galite jas pažeisti, o tai gali sąlygoti perkaitimą ir
sužeidimus.

Daugiau informacijos
„Flyer“ trikčių diagnostika ir pagalba prieinama internetu, tinklalapyje help.fitbit.com.

Grąžinimo taisyklės ir garantija
Garantijos informaciją ir Fitbit.com parduotuvės grąžinimo taisykles rasite adresu
http://www.fitbit.com/returns.
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Priežiūros ir saugumo įspėjimai
Modelio pavadinimas: FB205

Europos Sąjunga (ES)
Supaprastinta ES Atitikties deklaracija
„Fitbit, Inc.“ šiuo patvirtina, kad radijo įrenginio tipo modelis FB205 atitinka Direktyvą
2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite toliau pateiktu interneto adresu:
http:// www.fitbit.com/safety.

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.

Dažnio informacija
Dažnio intervalas (MHz): 2400-2483,5
Didžiausia EIRP galia šiame intervale (dBm): 8.89
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