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Nuo ko pradėti
Sveikiname įsigijus „Fitbit Ionic“ - jūsų gyvenimo būdui sukurtą laikrodį. „Fitbit Ionic“ su
dinamiškomis treniruotėmis, integruotu GPS ir nuolatiniu širdies pulso matavimu bus jūsų
pagalbininkas jums siekiant savo tikslų. Skirkite kelias minutes peržvelgti visą mūsų saugaus
naudojimo informaciją http://www.fitbit.com/safety.

Ką rasite pakuotėje
Savo „Ionic“ dėžutėje rasite:

Laikrodį su plačia apyranke

Įkroviklio laidą

Papildomą mažą apyrankę

„Ionic“ nuimamos skirtingų spalvų ir medžiagų apyrankės parduodamos atskirai.

Ką rasite šioje naudojimo instrukcijoje
Paaiškinsime, kaip susikurti „Fitbit®“ paskyrą ir užtikrinti, kad sekiklis galėtų perkelti savo
renkamus duomenis į jūsų „Fitbit“ ataskaitų sritį. Ataskaitų srityje nusistatysite tikslus,
analizuosite chronologijos duomenis, atrasite naujausias tendencijas, kaupsite įrašus apie
savo maistą ir gėrimus, palaikysite ryšį su draugais, ir dar daugiau. Kai tik nustatysite „Ionic“,
būsite pasiruošę startui.
Toliau paaiškinsime, kur rasti jus dominančias funkcijas, kaip jomis naudotis ir kaip keisti
norimus nustatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos, patarimų ir trikčių diagnostikos,
naršykite išsamius mūsų straipsnius help.fitbit.com.
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Kaip nustatyti „Fitbit Ionic“
Geriausią naudojimo patirtį išgausite su „Fitbit“ programėle, veikiančia „iOS“, „Android“, arba
„Windows 10“. Jei neturite išmaniojo telefono ar planšetės, tai pat galite naudoti
„Bluetooth®“ palaikantį „Windows 10“ kompiuterį.
Jūsų „Fitbit®“ paskyra prašo informacijos, pvz., jūsų ūgio, svorio ir lyties, žingsnio ilgio
atstumo įvertinimui ir atstumo, bazinės medžiagų apykaitos normos bei sudegintų kalorijų
skaičiaus apskaičiavimui. Kiti „Fitbit“ naudotojai gali matyti jūsų vardą ir vidutinį per dieną
nueitų žingsnių skaičių. Galite pasirinkti dalintis savo amžiumi, ūgiu, svoriu ar buvimo vieta su
„Fitbit“ draugais, bet, pagal numatytuosius parametrus, informacija, kurią pateikiate, yra
privati.

Kaip nustatyti savo telefoną ar planšetę
Nemokama „Fitbit“ programėlė yra suderinama su daugiau kaip 200 įrenginių, kurie palaiko
„iOS“, „Android“, ir „Windows 10“ operacines sistemas.
Norėdami pradėti:
1. „Fitbit“ rasite vienoje iš toliau nurodytų vietų, priklausomai nuo jūsų įrenginio: Jei
nesate įsitikinę, ar jūsų telefonas ar planšetė palaiko „Fitbit“ programėlę, žiūrėkite
http://www.fitbit.com/devices.
• „Apple App Store“ parduotuvėje „iOS“ įrenginiams, pavyzdžiui, „iPhone“
ar„iPad“.
• „Google Play Store“ - „Android“ įrenginiams, pavyzdžiui „Samsung Galaxy S6“ ir
„Motorola Droid Turbo 2“.
• „Microsoft Windows Store“ - „Windows 10“ įrenginiams, pavyzdžiui „Lumia“
telefonams ar „Surface“ planšetėms.
2. Įdiekite programėlę. Jei neturite paskyros parduotuvėje, jums reikės ją susikurti,
kad galėtumėte atsisiųsti programėlę.
3. Įdiegę programėlę, ją atidarykite ir nuspauskite „Join Fitbit“ (Prisijungti prie
„Fitbit“), kur užduosime jums tam tikrus klausimus, kurie padės jums susikurti
paskyrą ar prisijungti prie jau turimos paskyros.
4. Ir toliau sekite ekrane pateikiamas instrukcijas prisijungimui ar jūsų telefono ar
planšetės suporavimui su „Ionic“. Suporavimo dėka laikrodis ir telefonas ar
planšetė komunikuos tarpusavyje (sinchronizuos duomenis pirmyn ir atgal).
Suporavę įrenginius perskaitykite naudojimo instrukciją, kad sužinotumėte daugiau apie savo
naująjį laikrodį, ir tuomet patyrinėkite „Fitbit“ ataskaitų sritį.
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Kaip nustatyti „Windows 10“ kompiuterį
Jei neturite išmaniojo telefono, galite nustatyti ir sinchronizuoti savo „Ionic“ naudodami
„Bluetooth“ palaikantį „Windows 10“ kompiuterį.
Norėdami gauti „Fitbit“ programėlę savo kompiuteriui:
1. Spauskite „Start“ mygtuką ir atidarykite „Windows Store“ parduotuvę.
2. Ieškokite „Fitbit app“ („Fitbit“ programėlės). Ją radę, spauskite Free (nemokamai),
kad atsisiųstumėte programėlę į savo kompiuterį.
3. Jei dar nesisiuntėte programėlių į savo kompiuterį, jūsų bus paprašyta susikurti
paskyrą „Windows Store“ parduotuvėje.
4. Paspauskite Microsoft account („Microsoft“ paskyra), norėdami prisijungti
naudodamiesi jau turima „Microsoft“ paskyra. Jei dar neturite „Microsoft“
paskyros, sekite ekrane esančias instrukcijas ir susikurkite naują paskyrą.
5. Įdiegę programėlę, ją atidarykite ir nuspauskite „Join Fitbit“ (Prisijungti prie
„Fitbit“), kur užduosime jums tam tikrus klausimus, kurie padės jums susikurti
paskyrą ar prisijungti prie jau turimos paskyros.
6. Ir toliau sekite ekrane pateikiamas instrukcijas prisijungimui ar jūsų telefono ar
planšetės suporavimui su „Ionic“. Suporavimo dėka laikrodis ir telefonas ar
planšetė komunikuos tarpusavyje (sinchronizuos duomenis pirmyn ir atgal).
Suporavę įrenginius perskaitykite naudojimo instrukciją, kad sužinotumėte daugiau apie savo
naująjį laikrodį, ir tuomet patyrinėkite „Fitbit“ ataskaitų sritį.

Kaip prisijungti prie belaidžio interneto
Nustatymo metu jums bus pasiūlyta prijungti savo „Ionic“ prie belaidžio interneto tinklo.
„Ionic“ naudoja belaidį internetą grojaraščių ir programėlių atsisiuntimui iš „Fitbit App
Gallery“ („Fitbit“ programėlių galerijos) ir greitesniam programinės aparatinės įrangos
atnaujinimui.
„Ionic“ gali prisijungti prie atvirų, WEP, WPA asmeninių ir WPA2 asmeninių belaidžio interneto
tinklų. Jūsų laikrodis nesijungs prie 5GHz, WPA komercinių ar viešų belaidžio interneto tinklų,
kuriems reikalingas įsiregistravimas, prenumeratos ar profiliai. Jei jungdamiesi prie belaidžio
interneto kompiuteryje matote laukelius naudotojo vardui ar domenui įrašyti, tinklas nėra
palaikomas.
Norėdami gauti geriausią rezultatą, prijunkite „Ionic“ prie savo namų ar darbo belaidžio
interneto tinklo. Prieš jungdamiesi įsitikinkite, kad žinote tinklo slaptažodį.
Daugiau informacijos apie tai, kaip prijungti „Ionic“ prie belaidžio interneto, rasite
help.fitbit.com.
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Kaip sinchronizuoti duomenis su savo „Fitbit“ paskyra
Reguliariai sinchronizuokite „Ionic“ su „Fitbit“ programėle, kad jūsų duomenys būtų perkelti į
jūsų ataskaitų sritį. Ataskaitų srityje galėsite stebėti savo pažangą, peržiūrėti treniruočių
istoriją ir miego režimą, dalyvauti iššūkiuose, ir dar daugiau. Rekomenduojame
sinchronizuoti bent kartą per dieną.
„Fitbit“ programėlė duomenų sinchronizavimui su „Ionic“ ir jūsų laikrodyje įdiegtoms
programėlėms atnaujinti naudoja „Bluetooth Low Energy“ technologiją.
Sinchronizavimas atliekamas automatiškai, kaskart atidarius „Fitbit“ programėlę, jei „Ionic“
yra šalia. „Ionic“ taip pat sinchronizuojamas su programėle kas 15 minučių, jei įjungtas „AllDay Sync“ (sinchronizavimo visą dieną) režimas. Norėdami įgalinti šią parinktį:
„Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite ar nuspauskite piktogramą „Account“
(“Paskyra“) ( ) > „Ionic“ laukelį > All-Day Sync.
Programėlėje tai pat bet kada galite naudoti „Sync Now“ (Sinchronizuoti dabar) parinktį.
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Kaip dėvėti „Ionic“
Užsidėkite „Ionic“ ant riešo. „Fitbit“ ženklu pažymėta laikrodžio pusė turi būti jūsų riešo
apačioje. Jei norite prisegti mažą apyrankę vietoj didelės, arba jei įsigijote papildomą
apyrankę, apyrankės keitimo instrukcijas rasite skyriuje Apyrankės keitimas.

Kaip dėvėti apyrankę visą dieną ir treniruočių metu
Jei nešiojate „Ionic“ visą dieną, bet nesitreniruojate, jis turėtų būti piršto atstumu žemiau jūsų
riešo kaulo, horizontalioje padėtyje, kaip įprastai nešiotumėte laikrodį.

Optimizuotam širdies pulso sekimui treniruočių metu, turėkite omenyje šiuos patarimus:
•

•

•

•

Pamėginkite dėvėti „Ionic“ aukščiau ant riešo treniruočių metu, kad jis būtų geriau
prigludęs ir tiksliau skaitytų jūsų širdies pulsą. Daugelio pratimų, pavyzdžiui,
važinėjimo dviračiu ar sunkumų kilnojimo metu dažnai lankstysite riešą, o tai gali
kliudyti geram pulso nustatymui, jei sekiklis yra žemiau riešo.
Įsitikinkite, kad laikrodis liečia odą.

Pernelyg neužveržkite laikrodžio. Per stiprus užveržimas trukdys kraujo tekėjimui ir
galimai įtakos pulso nustatymą. Vis dėlto, laikrodis turėtų būti kiek stipriau užveržtas
treniruočių metu (gerai prigludęs, bet neužspaustas) ir kiek laisvesnis dėvint jį visą
dieną.
Itin intensyvių intervalinių treniruočių ir kitų užsiėmimų metu, jei jūsų riešas stipriai ir
neritmiškai juda, šis judėjimas gali riboti jutiklio gebą pateikti pulso rodmenis. Jei jūsų
laikrodis nerodo širdies pulso duomenų, pabandykite atpalaiduoti riešą ir kurį laiką
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(maždaug 10 sekundžių) ramiai pastovėkite. Tuomet turėtumėte matyti širdies pulso
duomenis.

Riešas
Kad „Ionic“ būtų tikslesnis ir jį naudoti būtų paprasčiau, jam reikia žinoti, ar jį dėvite ant
dominuojančios ar ant nedominuojančios rankos riešo. Jūsų dominuojanti ranka yra ta, kuria
rašote arba valgote. Jei vėliau nusprendžiate perkelti „Ionic“ ant kito riešo, pakeiskite „Wrist“
(Riešo) nustatymą „Fitbit“ programėlėje.
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Pagrindai
Išmokite valdyti „Ionic“ nustatymus, nustatykite asmeninį PIN kodą, pakeiskite apyrankę,
naršykite po ekraną, įkraukite laikrodį ir daugiau.

Kaip reguliuoti nustatymus
Valdykite pagrindinius nustatymus, pvz., ryškumą, širdies pulsą ir suporuotus „Bluetooth“
įrenginius tiesiai iš laikrodžio. Atidarykite programėlę „Settings“ (Nustatymai) (
) ir tuomet
bakstelėkite nustatymą, kad galėtumėte jį reguliuoti. Braukite į viršų, norėdami pamatyti visą
nustatymų sąrašą.

Nustatymai
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Norėdami išjungti pranešimus, kad negautumėte jų treniruočių ar miego metu, bakstelėkite
Notifications (Pranešimai) ir tuomet During Exercise (treniruočių metu) ar During Sleep
(miego metu), ir reguliuokite nustatymą.

Pranešimai

Prieiga prie šaukinių
Laikrodyje braukite į dešinę į šaukinių ekraną, norėdami reguliuoti rodymo ir pranešimų
nustatymus arba patikrinti savo laikrodžio baterijos lygį.
Jei „Fitbit Flyer“ yra prijungtas prie „Ionic“, ausinių baterijos lygis rodomas viršutiniame
dešiniajame kampe. Jei yra prijungtas kitas „Bluetooth“ įrenginys, baterijos lygis rodomas
kitoje vietoje, priklausomai nuo įrenginio.

Šaukiniai

Kaip pažadinti pasukant riešą
Baterijos taupymo tikslais „Ionic“ ekranas nenaudojamas išsijungia. Norėdami jį pažadinti,
pasukite riešą į save arba galite dukart bakstelėti ekraną ar nuspausti bet kurį mygtuką.

Kaip įjungti ir išjungti pranešimus
„Ionic“ gali gauti keleto skirtingų tipų pranešimus iš jūsų telefono. Norėdami įjungti arba
išjungti pranešimus, bakstelėkite Notifications (pranešimai) ir reguliuokite nustatymus.
Daugiau informacijos apie pranešimų valdymą rasite skyriuje Pranešimai.

14

Kaip įjungti įrenginio rakinimą
Kad jūsų „Fitbit“ laikrodis išliktų saugus, įjunkite įrenginio rakinimą „Fitbit“ programėlėje, ir
norint atrakinti laikrodį, reikės įvesti asmeninį 4 skaitmenų PIN kodą. Jei nustatote „Fitbit Pay“
(„Fitbit“ mokėjimus) bekontakčiams mokėjimas laikrodžiu, įrenginio rakinimas įjungiamas
automatiškai ir jūsų bus prašoma nustatyti kodą. Jei „Fitbit Pay“ nenaudojate, įrenginio
rakinimas bus pasirinktinis.

Įjungti įrenginio rakinimą ir iš naujo nustatyti PIN kodą „Fitbit“ programėlėje:
„Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite ar nuspauskite piktogramą „Account“ (
„Ionic“ > Device Lock (įrenginio rakinimas).

)>

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis įrenginio rakinimu, rasite help.fitbit.com.

Kaip pakeisti apyrankę
„Ionic“ parduodamas su pridegta didele apyranke ir su papildoma maža apyranke dėžutėje.
Apyrankė turi dvi atskiras juosteles (viršutinę ir apatinę), kurias galima keisti papildomomis
juostelėmis, parduodamomis atskirai. Informaciją apie apyrankių dydžius rasite skyriuje
Apyrankių dydžiai.

Kaip nuimti apyrankę
Norėdami pakeisti apyrankę, pirma nuimkite prie laikrodžio pritvirtintą juostelę. Tuomet,
sekdami toliau nurodytais žingsniais, prisekite naują juostelę.
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1. Apvertę „Ionic“ rasite juostelės sagteles, kurių yra po vieną kiekviename juostelės gale
prie rėmelio.
2. Norėdami atsegti sagtelę, spauskite plokščią metalinį mygtuką ant juostelės.

3. Švelniai patraukite juostelę nuo laikrodžio ir ji atsileis.

4. Pakartokite tą pačią procedūrą kitoje pusėje.

Jei nepavyksta atsegti apyrankės ar jei atrodo, kad ji užstrigo, nestipriai pajudinkite juostelę
pirmyn ir atgal, kad ji atsisegtų.

Kaip pridegti juostelę
Norėdami prisegti juostelę, spauskite ją laikrodžio gale, kol pajusite, kad ji spragtelėjo ir
užsifiksavo. Juostelė su sagtele prisegama laikrodžio viršuje.
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Kaip naršyti po „Ionic“
„Ionic“ turi spalvotą LCD jutiklinį ekraną su trimis mygtukais: grįžimo, viršutinį ir apatinį.

Viršutinis
Atgal
Jutiklinis ekranas

Apatinis

Naršykite po „Ionic“ braukdami iš vienos pusės į kitą bei aukštyn ir žemyn arba spauskite
mygtukus.

Pagrindinis naršymas
Pradžios ekranas - tai laikrodis. Laikrodyje:
•
•
•

Braukite aukštyn, norėdami matyti pranešimus.
Braukite žemyn, norėdami valdyti grotuvą.
Braukite į dešinę, norėdami atidaryti šaukinių ekraną.
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•

Braukite į kairę, norėdami slinkti per laikrodyje įdiegtas programėles.

BRAUKITE ŽEMYN, NORĖDAMI
VALDYTI GROTUVĄ

PAGRINDINIS EKRANAS

BRAUKITE ŽEMYN, NORĖDAMI
ATIDARYTI PROGRAMĖLES

BRAUKITE ŽEMYN, NORĖDAMI
ATIDARYTI ŠAUKINIUS

BRAUKITE AUKŠTYN, NORĖDAMI
MATYTI PRANEŠIMUS

Priklausomai nuo jūsų pasirinktos laikrodžio užsklandos, taip pat galite bakstelėti laikrodžio
ekraną ir slinkti per savo kasdienę statistiką, kuri yra paaiškinta skyriuje Automatinis sekimas.
Norėdami atidaryti programėlę, braukite, kol ją rasite ir tuomet ją bakstelėkite. Daugiau
informacijos apie tai, kaip naudotis programėlėmis, rasite help.fitbit.com.
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„Fitbit Pay“, grotuvo ir pranešimų šaukiniai
Greičiau naudotis „Fitbit Pay“, valdyti grotuvą ir peržiūrėti pranešimus galite nuspausdami ir
palaikydami nuspaudę „Ionic“ mygtukus. „Ionic“ rodo pranešimus, kai jie gaunami ir taip pat
juos išsaugo, kad galėtumėte juos peržiūrėti vėliau.
Norėdami naudotis „Fitbit Pay“, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę grįžimo mygtuką:

NUSPAUSKITE IR
PALAIKYKITE NUSPAUDĘ
:02

Norėdami naudotis muzikos grotuvu, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę viršutinį mygtuką:

NUSPAUSKITE IR
PALAIKYKITE NUSPAUDĘ
:02
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Norėdami slinkti per pranešimus, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę apatinį mygtuką:

NUSPAUSKITE IR
PALAIKYKITE NUSPAUDĘ
:02

Jūsų mėgstamiausių programėlių šaukiniai
Greitai atidarykite savo mėgstamiausias programėles, spausdami „Ionic“ mygtukus. Norint
pasiekti šiuos šaukinius, „Ionic“ turi būti atidarytas laikrodžio ekranas. Mygtukai yra išdėstyti
taip:
•

Viršutinis mygtukas - atidaro pirmojo programėlių ekrano viršutiniame kairiajame
kampe esančią programėlę. Jei
programėlių nepertvarkėte, atidaroma programėlė „Today“ (

•

).

Apatinis mygtukas - atidaro pirmojo programėlių ekrano apatiniame kairiajame
kampe esančią programėlę. Jei programėlių nepertvarkėte, atidaroma programėlė
„Exercise“ (

).

Pritaikykite „Ionic“ sau pertvarkydami programėles. Daugiau informacijos rasite skyriuje Kaip
pertvarkyti programėles.
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Kaip išjungti ekraną
Norėdami išjungti „Ionic“ ekraną, kai jo nenaudojate, trumpam uždenkite laikrodžio
užsklandą kita ranka.

Baterijos veikimo trukmė ir įkrovimas
Pilnai įkrautos jūsų „Ionic“ baterijos naudojimo trukmė yra 4+ dienos. Baterijos veikimo
trukmė ir krovimas priklauso nuo naudojimo ir kitų veiksnių, todėl realūs rezultatai gali
skirtis. Pilnai įkrautas „Ionic“ gali:
•
•

Sekti iki 10 valandų GPS naudojančios veiklos
Nuolat groti muziką iki 12 valandų

Kaip pamatyti baterijos lygį
Peržiūrėkite baterijos lygį bet kuriuo metu: laikrodyje braukite į dešinę į šaukinių ekraną arba
atidarykite savo „Fitbit“ ataskaitų sritį.

Pilna baterija
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Kai baterijos lygis žemas (lieka mažiau nei 24 valandos), „Ionic“ apie tai jus įspėja - rodomas
raudonas baterijos ženkliukas. Kai baterijos lygis labai žemas (lieka mažiau nei 4 valandos),
rodomas mirksintis raudonas baterijos ženkliukas.

Tuščia baterija

Kai baterijos lygis yra žemesnis nei maždaug 25%, „Ionic“ neveiks belaidis internetas.

Kaip įkrauti „Ionic“
Norėdami įkrauti savo laikrodį:
1. Įjunkite įkroviklio laidą į savo kompiuterio ar UL („Underwriters Laboratories“)
patvirtintą sieninio USB įkroviklio USB lizdą.
2. Kitą įkroviklio laido galą laikykite šalia laikrodžio nugarėlėje esančios jungties ir jis
prisijungs magneto pagalba.

3. Įsitikinkite, kad įkroviklio laido kaišteliai būtų gerai įstatyti į jungtį. Jungtis yra tinkama,
kai laikrodis suvibruoja ir ekrane pasirodo baterijos piktograma arba įkrovimo
procentas.
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Pilno įkrovimo laikas yra iki dviejų valandų. Kol laikrodis kraunasi, galite bakstelėti ekraną ar
nuspausti bet kurį mygtuką ir patikrinti baterijos įkrovimo lygį.

Baterija kraunasi

Kaip prižiūrėti laikrodį
Svarbu reguliariai valyti ir džiovinti „Ionic“. Instrukcijas ir daugiau informacijos apie tai rasite
http://www.fitbit.com/productcare.

Kaip naudotis „Ionic“ be telefono
Raktinės laikrodžio funkcijos yra suprojektuotos naudojimui nebūtinai jūsų telefonui esant
šalia:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nustatykite tylųjį žadintuvą
Peržiūrėkite savo kasdienę statistiką
Sekite savo valandinį aktyvumą
Peržiūrėkite savo širdies pulsą
Sekite ir analizuokite savo aktyvumą
Sportuokite su „Fitbit Coach“ („Fitbit“ treneriu)
Atlikite kvėpavimo užsiėmimus su vedliu
Jūsų muzika ir radijo laidų įrašai
Apsipirkinėkite

Užbaigę kurią nors veiklą, nepamirškite sinchronizuoti „Ionic“ su „Fitbit“ programėle, kad
perkeltumėte savo statistiką į ataskaitų sritį.
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Laikrodžio užsklandos
„Ionic“ turi daugelį laikrodžio užsklandų, taigi, galite personalizuoti savo laikrodžio dizainą ir
sekti tą statistiką, kuri jums yra svarbiausia. Keiskite savo laikrodžio užsklandą „Fitbit“
programėlėje.
Daugiau informacijos apie laikrodžio užsklandas rasite help.fitbit.com.
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Laikrodžio funkcija
Galite nustatyti iki 8 begarsių žadintuvų, kurie jūsų pasirinktu laiku švelniai suvibruos jus
pažadindami arba pranešdami jums apie tam tikrą pasirinktą laiką. Žadintuvą galite nustatyti
kiekvienai dienai ar tam tikroms savaitės dienoms. Taip pat galite išsaugoti įvykių laiką
chronometru ir nustatyti atvirkštinio skaičiavimo laikmatį.

Kaip nustatyti tylųjį žadintuvą
Nustatykite, reguliuokite ir šalinkite tyliuosius žadintuvus tiesiai iš savo laikrodžio ekrano,
naudodamiesi programėle „Alarms“ („Žadintuvai“) (
). Žadintuvus taip pat galite reguliuoti
savo „Fitbit“ programėlėje arba fitbit.com ataskaitų srityje.
Žadintuvų nustatymo instrukcijas rasite help.fitbit.com.

Žadintuvai
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Kaip praleisti tyliuosius žadintuvus ar snausti
Įsijungus žadintuvui, laikrodis sumirksi ir suvibruoja. Norėdami praleisti žadintuvą,
bakstelėkite varnelę arba nuspauskite apatinį mygtuką. Norėdami 9 minutėms įjungti
snaudimą, bakstelėkite ZZZ piktogramą arba nuspauskite viršutinį mygtuką. Galite įjungti
snaudimą tiek kartų, kiek norite. „Ionic“ automatiškai įsijungia snaudimo režimas, jei
ignoruojate žadintuvą ilgiau nei 1 minutę,

Kaip išsaugoti įvykių laiką chronometru
Norėdami naudotis chronometru:
1. „Ionic“ atidarykite programėlę „Timer“ („Laikmatis“) (
).
2. Jei prieš tai naudojote atvirkštinio skaičiavimo laikmatį, bakstelėkite chronometro
piktogramą viršuje.
3. Norėdami paleisti chronometrą, bakstelėkite grojimo mygtuką.
4. Norėdami jį sustabdyti, bakstelėkite pauzės mygtuką.
5. Norėdami atstatyti chronometrą, bakstelėkite atstatymo piktogramą arba
nuspauskite viršutinį mygtuką.
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Kaip stebėti likusį laiką atvirkštinio skaičiavimo laikmačiu
Norėdami naudotis atvirkštinio skaičiavimo laikmačiu:
1. „Ionic“ atidarykite programėlę „Timer“ (
).
2. Jei prieš tai naudojote chronometrą, bakstelėkite smėlio laikrodžio piktogramą
viršuje.
3. Bakstelėkite ekraną ir tuomet slinkite ir nustatykite laikmatį.
4. Norėdami grįžti į atvirkštinio skaičiavimo laikmačio ekraną, nuspauskite grįžimo
mygtuką.
5. Norėdami pradėti skaičiavimą, bakstelėkite grojimo mygtuką. „Ionic“ sumirksės ir
suvibruos, kai baigsis paskirtas laikas.
6. Norėdami sustabdyti įspėjimą, bakstelėkite varnelę arba nuspauskite apatinį
mygtuką.

Atkreipkite dėmesį, kad chronometras ir atgalinio skaičiavimo laikmatis gali veikti tuo pačiu
metu.
Daugiau informacijos apie laikmatį rasite help.fitbit.com.
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Automatinis sekimas
Kai jį dėvite, „Ionic“ nuolat veda tam tikrą statistiką, pavyzdžiui, valandinį aktyvumą ir pulsą.
„Ionic“ taip pat automatiškai seka jūsų treniruočių ir miego režimus. Ši informacija
perkeliama į jūsų ataskaitų sritį kiekvieną kartą sinchronizavus jūsų laikrodį.

Kaip peržiūrėti savo kasdienę statistiką
„Ionic“ programėlė „Today“ („Šiandien“) (
•
•
•
•
•
•
•

) veda šią visos dienos statistiką:

„Steps taken“ (Nueiti žingsniai)
„Steps this hour“ (Žingsniai šią valandą)
„Heart rate and resting heart rate“ (Pulsas ir pulsas poilsio metu)
„Distance covered“ (Įveiktas atstumas)
„Calories burned“ (Sudegintos kalorijos)
„Floors climbed“ (Užlipti aukštai)
Aktyvumo minutes

Programėlė „Today“
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Norėdami pakeisti kasdienės statistikos laukelius programėlėje „Today“, nuspauskite ir
palaikykite nuspaudę laukelį, kol jis bus pasirinktas, tuomet vilkite jį į norimą vietą.
„Fitbit“ ataskaitų srityje rasite ir daugiau „Ionic“ išsaugomos informacijos, pavyzdžiui:
•
•
•

Jūsų miego istoriją, įskaitant ir miegojimo laiką bei miego fazes.
Kiek valandų per dieną ir kuriuo dienos metu buvote nejudrus ar aktyvus (nuėjote
bent 250 žingsnių).
Jūsų treniruočių istoriją ir pažangą link savaitinio treniruočių tikslo.

Visa „Ionic“ statistika, išskyrus miego režimą, atstatoma vidurnaktį, ir pradedama nauja
diena.

Kaip stebėti kasdienio aktyvumo tikslą
„Ionic“ stebi jūsų pažangą link jūsų pasirinkto kasdienio tikslo. Kai pasiekiate savo tikslą,
laikrodis suvibruoja ir jus pasveikina.

Kaip pasirinkti tikslą
Pagal numatytuosius nustatymus, jūsų tikslas yra 10 000 žingsnių per dieną, bet šį nustatymą
galėjote pakeisti sąrankos metu. Galite pakeisti tikslą į įveiktą atstumą, sudegintas kalorijas ar
aktyvumo minutes bei atitinkamai pasirinkti norimą vertę. Pavyzdžiui, galbūt norėsite pasilikti
žingsniais matuojamą tikslą, bet pakeisti jį iš 10 000 į 20 000 žingsnių.
Tikslo keitimo instrukcijas rasite help.fitbit.com.

Kaip peržiūrėti pažangą tikslo link
Kai kurios laikrodžio užsklandos rodo pažangos tikslo link apskritimą ar stulpelį ir padeda
palaikyti jūsų motyvaciją. Pavyzdžiui, laikrodžio užsklandoje „Gauges“ vientisa aplink žingsnių
skaičiavimo piktogramą esančio apskritimo dalis viršuje, dešinėje rodo, kad netrukus
pasieksite savo tikslą.

Laikrodžio užsklanda „Gauges“
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Kaip sekti savo valandinį aktyvumą
„Ionic“ stebi, kada esate nejudrus, bei primena jums judėti ir tokiu būdu padeda jums išlikti
aktyviems dienos metu.
Jei per tam tikrą valandą nenuėjote bent 250 žingsnių, iki valandos pabaigos likus 10 minučių
pajusite vibraciją, primenančią jums vaikščioti. Kai, sulaukę priminimo, pasieksite 250
žingsnių tikslą, pajusite dar vieną vibraciją bei gausite sveikinimo žinutę.
Daugiau informacijos apie savo valandinį aktyvumą ir apie tai, kaip personalizuoti valandas,
kuriomis gausite priminimus, rasite help.fitbit.com.

Priminimas judėti

Kaip automatiškai sekti savo treniruotes
„SmartTrack“ funkcijos pagalba, „Ionic“ automatiškai aptinka kai kurias jūsų treniruotes ir
įrašo jas į jūsų treniruočių istoriją. Rezultatai bus tikslesni ir galėsite matyti statistiką realiu
laiku bei jos santrauką laikrodyje, jei rankiniu būdu įjungsite ir sustabdysite treniruotę,
naudodamiesi programėle „Exercise“ („Treniruotė“) (

).

Daugiau informacijos apie programėlės „Exercise“ naudojimą rasite skyriuje Kaip sekti ir
analizuoti savo aktyvumą
„SmartTrack“ užtikrina, kad jums neabejotinai būtų užskaitytos aktyviausios dienos dalys.
Sinchronizavę savo laikrodį po „SmartTrack“ aptiktos treniruotės, savo treniruočių istorijoje
rasite tam tikrą statistiką, įskaitant treniruotės trukmę, sudegintas kalorijas, poveikį jūsų
dienai ir daugiau.
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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Kaip stebėti savo miegą
Dėvėkite „Ionic“ miegodami, kad jūsų miego laikas bei miego fazės būtų stebimos
automatiškai. Norėdami peržiūrėti savo miego statistiką, atsibudę sinchronizuokite laikrodį ir
patikrinkite savo ataskaitų sritį.
Daugiau informacijos apie miego stebėjimą rasite adresu help.fitbit.com.

Kaip nustatyti miego tikslą
Pagal numatytuosius nustatymus, jūsų miego per naktį tikslas yra 8 valandos.
Personalizuokite šį tikslą pagal savo poreikius.
Daugiau informacijos apie jūsų miego tikslą ir apie jo keitimą rasite help.fitbit.com.

Kaip nustatyti priminimą eiti miegoti
„Fitbit“ ataskaitų sritis gali rekomenduoti nuoseklų ėjimo miegoti ir pabudimo režimą, kad
padėtų jums gerinti jūsų miego ciklo reguliarumą. Netgi galite pasirinkti, kad laikrodis jums
kasnakt primintų, kai ateina laikas ruoštis miegui.
Daugiau informacijos apie laiko miegui priminimo nustatymą rasite adresu help.fitbit.com.

Kaip stebėti savo miegojimo įpročius
„Ionic“ stebi keletą miego metrikų, pavyzdžiui, kada einate miegoti, kiek laiko miegate ir kiek
laiko praleidžiate kiekvienoje miego fazėje. Naudojamas kartu su „Fitbit“ ataskaitų sritimi,
„Ionic“ gali padėti jums suprasti jūsų miego pobūdį lyginant su kitais panašaus amžiaus ir tos
pačios lyties naudotojais.
Daugiau informacijos apie miego fazes rasite adresuhelp.fitbit.com.

Kaip peržiūrėti savo širdies pulsą
„Ionic“ automatiniam ir pastoviam pulso matavimui naudoja „PurePulse“ technologiją. Su
„Ionic“, programėlėje „Today“ (
) galite peržiūrėti savo esamą pulsą bei savo pulsą
ramybės būsenoje. Tam tikros laikrodžio užsklandos rodo jūsų pulsą realiu laiku laikrodžio
ekrane.
Treniruočių metu, „Ionic“ rodo jūsų pulso zoną ir taip padeda reguliuoti pasirinktą treniruotės
intensyvumą.
Daugiau informacijos apie „Ionic“ pulso zonas rasite skyriuje Kaip pasitikrinti pulsą.
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Kaip reguliuoti pulso nustatymus
Pulso matavimo nustatymas turi dvi parinktis:
•
•

„Off“ (išjungtas)—Pulso matavimas išjungtas.
„On“ (įjungtas)—Pulso matavimas įjungtas, kai laikrodis yra ant jūsų riešo.

Norėdami reguliuoti pulso matavimo nustatymus, atidarykite „Ionic“ programėlę „Settings“
(nustatymai) (

) > Heart Rate (Pulsas).

Atkreipkite dėmesį, kad žalia LED lemputė „Ionic“ nugarėlėje ir toliau blyksi, net jei išjungiate
pulso matavimą.
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Pranešimai
Daugiau nei 200 įvairių „iOS“, „Android“ ir „Windows“ telefonų gali siųsti skambučių, žinučių,
kalendoriaus ir kitus pranešimus į jūsų laikrodį. Turėkite omenyje, kad telefonas ir laikrodis
turi būti 30 pėdų atstumu vienas nuo kito, kad būtų galima gauti pranešimus. Jei nesate
įsitikinę, ar jūsų telefonas suderinamas su šia funkcija, eikite į http://www.fitbit.com/devices.

Kalendoriaus reikalavimai
„Ionic“ rodo kalendoriau įvykių pavadinimą, vietą ir laiką bei jūsų įvestą papildomą
informaciją. Norėdami laikrodyje gauti kalendoriaus įspėjimus, įsitikinkite, kad įgalinote
kalendoriaus programėlę savo telefone siųsti pranešimus.

Kalendoriaus pranešimai

„iPhone“ ir „Windows 10“ telefonuose „Ionic“ rodo pranešimus iš visų kalendoriaus
programėlių, sinchronizuotų su numatytąja kalendoriaus programėle.
„Android“ telefonuose „Ionic“ rodo kalendoriaus pranešimus iš tos kalendoriaus
programėlės, kurią pasirinkote sąrankos metu. Rinkitės iš numatytosios jūsų mobiliojo
įrenginio kalendoriaus programėlės ir keleto trečiųjų šalių kalendoriaus programėlių.
Trečiųjų šalių kalendoriaus programėlių pranešimus taip pat galite įjungti skyrelyje App
Notifications (Programėlių pranešimai).

Kaip nustatyti pranešimus
Prieš įjungdami pranešimus „Fitbit“ programėlėje, įsitikinkite, kad jūsų telefone yra įjungtas
„Bluetooth“ ryšys ir kad jūsų mobilusis įrenginys gali siųsti pranešimus (ši parinktis paprastai
randama ties „Nustatymai“ > „Pranešimai“). Tuomet sekite toliau nurodytus žingsnius
programėlių nustatymui:
1. Laikydami laikrodį greta, „Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite „Account“
(„Paskyros“) piktogramą ( ) > laukelis „Ionic“.
2. Bakstelėkite Notifications (Pranešimai). Kai jūsų bus paprašyta suporuoti „Ionic“,
laikykitės ekrane rodomų instrukcijų. Suporavę savo laikrodį, „Ionic“ matysite prie
telefono prijungtų „Bluetooth“ įrenginių sąraše. Skambučių, žinučių ir kalendoriaus
pranešimai įjungti automatiškai.
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3. Norėdami įjungti jūsų telefone įdiegtų programėlių, pavyzdžiui, „Fitbit“ ir „WhatsApp“
pranešimus, bakstelėkite App Notifications ir tuomet įgalinkite norimus pranešimus.
4. Bakstelėkite Notifications > Ionic viršutiniame kairiajame kampe, norėdami grįžti į
įrenginio nustatymus ir taip sinchronizuosite laikrodį užbaigti nustatymą.
Išsamias pranešimų nustatymo instrukcijas rasite help.fitbit.com.

Kaip matyti gaunamus pranešimus
Kai jūsų telefonas ir „Ionic“ yra reikiamu atstumu, gavus pranešimą laikrodis suvibruoja. Jei
gauto pranešimo iškart neperžiūrite, galite jį susirasti vėliau (braukite aukštyn laikrodžio
ekrane arba palaikykite nuspaudę apatinį mygtuką).

„Ionic“ pranešimai
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Kaip tvarkyti pranešimus
„Ionic“ saugo iki 25 pranešimų, o po to seniausi pranešimai keičiami naujais gaunamais
pranešimais. Pranešimai automatiškai išsitrina po 24 valandų.
Norėdami tvarkyti pranešimus:
•
•
•
•

Laikrodžio ekrane braukite aukštyn, norėdami peržiūrėti pranešimus ir bakstelėkite
bet kurį pranešimą, norėdami jį išplėsti
Norėdami ištrinti pranešimą, jį atidarykite ir braukite į dešinę.
Norėdami ištrinti iš karto visus pranešimus, braukite žemyn iki paskutinio pranešimo
ir bakstelėkite Clear All („Išvalyti“).
Norėdami išjungti visus trečiosios šalies programėlės pranešimus, palaikykite
nuspaudę šios programėlės pranešimą ir tuomet bakstelėkite Off. Norėdami įgalinti
pranešimus, palaikykite nuspaudę pranešimą ir bakstelėkite On arba atidarykite
„Fitbit“ programėlę ir susiraskite reikiamą programėlę skyrelyje „Notifications“.

Kaip išjungti visus pranešimus
„Ionic“ arba „Fitbit“ programėlėje galite išjungti visus pranešimus. Norėdami tai padaryti
laikrodyje, braukite į dešinę iš laikrodžio ekrano į šaukinių ekraną. Bakstelėkite Notifications ir
pakeiskite nustatymą į Off.

Atkreipkite dėmesį, kad jei savo telefone įjungiate „Do Not Disturb“ („Netrukdyti“) režimą,
pranešimai bus išjungti tol, kol šį režimą išjungsite.
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Kaip atsiliepti arba atmesti telefono skambučius
Suporuotas su „iPhone“, „Ionic“ leidžia jums atsiliepti arba atmesti įeinančius skambučius.
Norėdami atsiliepti, bakstelėkite žalią telefono piktogramą laikrodžio ekrane. Atkreipkite
dėmesį, kad į laikrodį kalbėti negalite - skambučio priėmimas perduoda šią komandą į greta
esantį jūsų telefoną. Norėdami atmesti skambutį, bakstelėkite raudoną telefono piktogramą,
tuomet skambutis bus nukreiptas į balso paštą.
Jei skambinantysis yra jūsų kontaktų sąraše, matysite jo(s) vardą, jei ne, matysite telefono
numerį.
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Fizinis pasirengimas ir sveikata
Su „Ionic“ galite sekti savo aktyvumą „Exercise“ programėle (
vedliu „Fitbit Coach“ programėle (

) ir atlikti treniruotes su

) tiesiai iš savo riešo. Pradėkite personalizuotą giliojo

kvėpavimo sesiją „Relax“ programėle (
), kuri dienos bėgyje padės rasti ramybės
akimirkų. Kai „Ionic“ naudojate su „Fitbit“ programėle, taip pat galite savo aktyvumu dalintis
su draugais ir šeimos nariais, taip palaikydami aktyvumą, palyginti savo bendrą fizinio
pasirengimo lygį su draugų lygiu ir dar daugiau.

Sekite ir analizuokite savo aktyvumą
„Ionic“ programėlė „Exercise“ (
) seka tam tikrą veiklą ir taip išgauna dar tikslesnį pulsą ir
statistiką. Rinkitės iš daugiau nei tuzino treniruočių tipų ir personalizuokite programėlę savo
mėgstamiausiomis treniruotėmis. Pavyzdžiui, jei lankote spiningo užsiėmimus, būtinai „Ionic“
pasirinkite spiningo treniruotę. Tam tikras sportas, pavyzdžiui, bėgimas, važinėjimas dviračiu
ir žygiai automatiškai naudoja GPS ir išgauna papildomą statistiką, pavyzdžiui, jūsų kelio
žemėlapį ir įveiktą pakilimą.

Kaip sekti treniruotę
Norėdami fiksuoti treniruotę:
1. Savo laikrodyje atsidarykite programėlę „Exercise“ (
).
2. Braukite ir susiraskite norimą treniruotę.
3. Norėdami pasirinkti treniruotę, ją bakstelėkite. Pasirodys „Let's Go!“ („Pirmyn!“)
ekranas. Jei pasirinkote treniruotę su GPS, viršuje, kairėje matysite satelito
piktogramą, kol jūsų laikrodis ieškos GPS signalo. Kai laikrodyje pasirodo užrašas
„connected“ („prisijungta“) ir laikrodis suvibruoja, GPS yra prijungtas.
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4. Norėdami pradėti treniruotės sekimą, bakstelėkite grojimo piktogramą arba
spauskite apatinį mygtuką. „Ionic“ rodo 3 tipų jūsų pasirinktą statistiką realiu laiku.
Braukite per vidurį esančią statistiką ir slinkite peržiūrėdami statistiką realiu laiku.
Savo matomą statistiką galite pasirinkti kiekvienos treniruotės nustatymuose.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Kaip personalizuoti savo treniruočių nustatymus.

5.
6.
7.
8.

Kai treniruotę baigiate ar norite padaryti pertrauką, spauskite apatinį mygtuką.
Laikrodis paprašys patvirtinti, kad treniruotę baigėte.
Nuspaudę viršutinį mygtuką matysite savo treniruotės apžvalgą.
Bakstelėkite Done (Atlikta), norėdami uždaryti apžvalgos ekraną.

Sinchronizuokite savo laikrodį ir taip išsaugosite mankštą treniruočių istorijoje. Ten galite
rasti papildomas statistikas bei peržiūrėti savo trasą, jei naudojotės GPS.
Informaciją apie tai, kaip personalizuoti treniruočių tipus laikrodyje, rasite help.fitbit.com.

Kaip pasitikrinti statistiką treniruotės metu
Treniruotės metu „Ionic“ trijų tipų jūsų aktyvumo statistiką. Pasirinkite, kurią statistiką
matysite ekrane priklausomai nuo savo tikslų. Viršutinėje ir apatinėje dalyse yra po vieną jūsų
pasirinktą statistika. Braukdami per vidurinę statistiką galite slinkti per kitas statistikas arba
matyti dienos laiką. Žemiau esančioje lentelėje rasite „Ionic“ numatytųjų nustatymų rodomą
statistiką skirtingiems treniruočių tipams.
Daugiau informacijos apie „Ionic“ treniruočių statistikos parinktis rasite adresu
help.fitbit.com.

Treniruočių statistika
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Treniruotės

Galima statistika
(treniruotės metu)

Bėgimas
Žygiai
Ėjimas

Dviratis (lauke)

Intervalas
Laikmatis

Golfas

Elipsinis treniruoklis
Bėgimo takelis
Lipimas laiptais
Tenisas
Sunkumų kilnojimas
Spiningas
Joga

●
●
●

Atstumas (viršutinė statistika)
Greitis (vidurinė statistika)
Praėjęs laikas (apatinė statistika)

●
●
●

Atstumas (viršutinė statistika)
Greitis (vidurinė statistika)
Praėjęs laikas (apatinė statistika)

●

●

Intervalo pavadinimas [Judėjimas arba
Poilsis] (viršutinė statistika)
Esami intervalai / iš viso (vidurinė
statistika)
Likęs laikas (apatinė statistika)

●
●
●

Sudegintos kalorijos (viršutinė statistika)
Atstumas (vidurinė statistika)
Praėjęs laikas (apatinė statistika)

●
●
●

Sudegintos kalorijos (viršutinė statistika)
Pulsas (vidurinė statistika)
Praėjęs laikas (apatinė statistika)

●
●
●

Sudegintos kalorijos (viršutinė statistika)
Pulsas (vidurinė statistika)
Praėjęs laikas (apatinė statistika)

●

Grupinė „Bootcamp“
treniruotė
„Circuit“ treniruotė
Pratimai
Kikboksas
Kovos menai
Pilatesas
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Mankšta

Plaukimas

●
●
●

Ilgiai (viršutinė statistika)
Atstumas (vidurinė statistika)
Praėjęs laikas (apatinė statistika)

Kaip personalizuoti savo treniruočių nustatymus
Personalizuokite įvairius nustatymus kiekvienam treniruotės tipui tiesiai iš savo laikrodžio.
Pavyzdžiui, galite pasirinkti įjungti arba išjungti GPS, automatiškai pristabdyti treniruotę, kai
nustojate judėti (ši funkcija vadinasi „Auto-Pause“), gauti pranešimus apie tam tikrus
pasiektus tikslus treniruotės metu (vadinamus „cues“ - signalais) bei automatiškai sekti
bėgimo trasą GPS, neatidarant programėlės „Exercise“ (ši funkcija vadinama „Run Detect“ bėgimo aptikimu).

„Ionic“ treniruočių nustatymai

Norėdami personalizuoti treniruotės nustatymus:
1. „Ionic“ atidarykite programėlę „Exercise“ (
).
2. Braukite per treniruočių sąrašą, kol rasite personalizuoti norimą treniruotę.
3. Bakstelėkite bėgio piktogramą (
) viršuje, kairėje ir slinkite per nustatymų sąrašą.
4. Norėdami reguliuoti nustatymą, jį bakstelėkite.
5. Baigę treniruotę, spauskite grįžimo mygtuką ir grįžkite į treniruočių ekraną, tuomet
spauskite grojimo piktogramą ir pradėkite sportuoti.
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Kaip peržiūrėti treniruotės apžvalgą
Užbaigus treniruotę, „Ionic“ rodys jūsų statistikos apžvalgą.

Bėgimo santrauka

Sinchronizuodami savo laikrodį, išsaugosite mankštą treniruočių istorijoje. Ten galite rasti
papildomas statistikas bei peržiūrėti savo trasą bei pakilimą, jei naudojotės GPS. Žemiau
esančioje lentelėje nurodyta statistiką, kurią matote savo ekrane užbaigę tam tikrą
treniruotę.

Treniruotės

Bėgimas
Žygiai
Ėjimas

Dviratis (lauke)

Statistikos santrauka
(treniruotės pabaiga)

●
●
●
●
●
●
●
●

Praėjęs laikas
Atstumas
Greitis (vidutinis)
Pulsas (vidutinis)
Pulsas (maksimalus)
Sudegintos kalorijos
Žingsniai
Pakilimas

●
●
●
●
●
●
●
●

Praėjęs laikas
Atstumas
Greitis (vidutinis)
Greitis (maksimalus)
Pulsas (vidutinis)
Pulsas (maksimalus)
Sudegintos kalorijos
Pakilimas

41

Intervalo laikmatis

●
●
●
●
●
●

Pakilimas
Sudegintos kalorijos
Pulsas (vidutinis)
Pulsas (maksimalus)
Atstumas (jei didesnis už nulį)
Praėjęs laikas

Golfas

●
●
●
●
●
●
●

Praėjęs laikas Atstumas
Greitis (vidutinis)
Greitis (maksimalus)
Pulsas (vidutinis)
Pulsas (maksimalus)
Sudegintos kalorijos
Žingsniai

Elipsinis treniruoklis

●
●
●
●
●

Praėjęs laikas
Žingsniai
Pulsas (vidutinis)
Pulsas (maksimalus)
Sudegintos kalorijos Atstumas

●
●
●
●

Praėjęs laikas
Pulsas (vidutinis)
Pulsas (maksimalus)
Sudegintos kalorijos

●
●
●
●
●

Praėjęs laikas
Atstumas
Ilgiai
Greitis (vidutinis)
Sudegintos kalorijos

Bėgimo takelis
Lipimas laiptais
Tenisas
Sunkumų kilnojimas
Spiningas
Joga
Grupinė
„Bootcamp“
treniruotė
„Circuit“ treniruotė
Pratimai
Kikboksas
Kovos menai
Pilatesas
Mankšta
Plaukimas
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Kaip pasitikrinti savo širdies pulsą
Pulso zonos padeda jums reguliuoti pasirinktą treniruotės intensyvumą. „Ionic“ rodo jūsų
esamą zoną ir progresą jūsų maksimalaus pulso link greta jūsų pulso rodmens. Savo „Fitbit“
ataskaitų srityje galite pasižiūrėti, kiek laiko praleidote skirtingose zonos tam tikrą dieną ar
tam tikros treniruotės metu. Trys pulso zonos, pasirinktos remiantis Amerikos Širdies
Asociacijos rekomendacijomis, yra iš anksto prieinamos, bet taip pat galite susikurti
pasirinktinę zoną, jei siekiate likti konkretaus pulso ribose.

Numatytosios pulso zonos
Numatytosios pulso zonos apskaičiuojamos pagal jūsų numanomą maksimalų pulsą. „Fitbit“
apskaičiuoja jūsų numanomą maksimalų pulsą pagal įprastą formulę, iš 220 atimant jūsų
amžių.

Piktograma

Zona

Apskaičiavimas

Aprašymas

„Out of Zone“ (Už zonos
ribų)

Mažiau nei 50% jūsų
maksimalaus pulso.

Jūsų pulsas gali būti
pakilęs, bet
nepakankamai, kad
tai galėtų būti
laikoma treniruote

„Fat Burn“ (Riebalų
deginimas)

Tarp 50% ir 69% jūsų
maksimalaus pulso.

Žemo ar vidutinio
intensyvumo
treniruotės zona. Ši
zona puikiai tinka
pradedantiems
treniruotis. Pastaroji
vadinama riebalų
deginimo zona, nes
didesnis kalorijų
procentas
sudeginamas iš
riebalų, tačiau
bendras sudegintų
kalorijų rodiklis yra
žemesnis.
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Cardio (Kardio)

Tarp 70% ir 84%
maksimalaus pulso.

Vidutinio ar aukšto
intensyvumo
treniruotės zona.
Būdami šioje zonoje,
intensyviai
treniruojatės, bet
nepersistengiate.
Daugumai žmonių
rekomenduojama
siekti šios
treniravimosi zonos.

Peak (Viršūnė)

Daugiau nei 85% jūsų Aukšto intensyvumo
maksimalaus pulso.
treniruotės zona. Ši
zona skirta
trumpoms,
intensyvioms
treniruotėms, norint
pagerinti greitį ir
rezultatus.

Atkreipkite dėmesį, kad pulso vertė rodoma pilka spalva, kai jūsų laikrodis ieško tikslesnio
matavimo.

Pasirinktinės pulso zonos
Jei omenyje turite konkretų tikslą, vietoj numatytųjų pulso zonų naudojimo galite nustatyti
pasirinktinę zoną ar pasirinktinį maksimalų pulsą. Pavyzdžiui, elitiniai sportininkai gali turėti
treniruočių tikslus skirtingus nuo tų, kuriuos Amerikos Širdies Asociacija rekomenduoja
vidutiniam žmogui. Būdami pasirinktinėje zonoje savo laikrodyje matysite vientisą širdelę.
Būdami už tokios zonos ribų, matysite širdelės kontūrus.
Daugiau informacijos apie pulso zonų stebėjimą bei nuorodas į Amerikos Širdies Asociacijos
teikiamą informaciją rasite adresu help.fitbit.com.
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Sportuokite su „Fitbit Coach“ („Fitbit“ treneriu)
„Fitbit Coach“ programėlė (
) suteikia jums galimybę atlikti pratimus su savo kūno svoriu,
padedamiems ant riešo esančio vedlio, kad galėtumėte palaikyti formą bet kur ir bet kada.
Norėdami pradėti treniruotę:

1. „Ionic“ atidarykite programėlę „Fitbit Coach“ (
).
2. Slinkite per treniruočių sąrašą.
3. Bakstelėkite pasirinktą treniruotę ir tuomet nuspauskite grojimo mygtuką ją
pradėdami. Norėdami pirma peržiūrėti treniruotę, bakstelėkite meniu piktogramą
viršuje, dešinėje.
Daugiau informacijos apie „Fitbit Coach“ programėlę rasite help.fitbit.com.
Treniruotės metu galite klausytis muzikos programėlėmis „Music“ (

) arba „Pandora“ (

) savo laikrodyje arba reguliuoti leidžiamą muziką telefone. Tam pirma atidarykite
„Music“ arba „Pandora“ programėlę ir pasirinkite grojaraštį. Tuomet grįžkite į „Fitbit Coach“
programėlę ir pradėkite treniruotę. Atkreipkite dėmesį, kad jums reikės susieti „Bluetooth“
garso įrenginį, pavyzdžiui, ausines arba kolonėlę, su „Ionic“, kad galėtumėte klausytis jūsų
laikrodyje esančios muzikos.
Daugiau informacijos apie tai, kaip „Ionic“ klausytis muzikos, rasite skyriuje Muzika ir radijo
laidų įrašai.

Kaip dalintis savo aktyvumu
Užbaigė treniruotę, sinchronizuokite savo laikrodį su „Fitbit“ programėle, kad galėtumėte
dalintis savo statistika su draugais ir šeimos nariais.
Daugiau informacijos apie dalinimąsi aktyvumu rasite help.fitbit.com.

Kaip sekti savo širdies sveikatingumo taškus
Naudojamas su „Fitbit“ programėle, „Ionic“ jums padeda sekti jūsų bendrą širdies ir
kraujagyslių sveikatingumą. „Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite pulso laukelį ir
tuomet braukite, kad pamatytumėte savo širdies sveikatingumo lygį, pagal kurį esate
lyginamas su tos pačios grupės asmenimis.
Daugiau informacijos apie širdies sveikatingumą bei patarimus, kaip pagerinti savo taškus,
rasite help.fitbit.com.
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Atlikite kvėpavimo užsiėmimus su vedliu
„Ionic“ programėlė „Relax“ (
) teikia personalizuotų kvėpavimo sesijų su vedliu galimybę,
kad bet kada dienos metu galėtumėte atrasti ramybės akimirkų. Galite pasirinkti tarp 2 ar 5
minučių trukmės sesijų.
Norėdami pradėti sesiją:
1. „Ionic“ atidarykite programėlę „Relax“.

2. Pirma parinktis yra 2 minučių sesija. Bakstelėkite krumpliaračio piktogramą
(
), norėdami pasirinkti 5 minučių trukmės sesiją ar norėdami išjungti
vibraciją. Norėdami grįžti į „Relax“ ekraną, nuspauskite grįžimo mygtuką.

3. Bakstelėkite grojimo simbolį, norėdami pradėti sesiją ir sekite ekrane esančias
instrukcijas.

Kvėpavimo priminimas „Ionic“

Po kvėpavimo sesijų matysite apžvalgą, kurioje bus rodomas jūsų tikslumas (kaip tiksliai
sekėte kvėpavimo nurodymus), jūsų pulsas sesijos pradžioje ir pabaigoje ir kiek dienų šią
savaitę jau atlikote kvėpavimo sesijas.
Daugiau informacijos apie vedamojo kvėpavimo pratimus bei gilaus kvėpavimo naudą ir
saugos informaciją rasite adresu help.fitbit.com.
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Muzika ir radijo laidų įrašai
Saugokite savo mėgstamiausius grojaraščius „Ionic“ ir klausykitės muzikos bei radijo laidų
įrašų „Bluetooth“ ausinėmis arba kitu garso įrenginiu be savo telefono. „Bluetooth“ garso
įrenginio ir „Ionic“ suporavimo instrukcijas rasite skyriuose Kaip suporuoti garso
įrenginiusper „Bluetooth“.

„Pandora“ „Ionic“ laikrodyje (tik JAV)
„Pandora“ programėle (
) „Ionic“ laikrodyje tiesiai į jį galite atsisiųsti iki 3 savo daugiausiai
leidžiamų „Pandora“ stočių ar populiariausių „Workout“ stočių su vedliu. Atkreipkite dėmesį,
kad stočių atsisiuntimui jums reikės „Pandora“ prenumeratos ir belaidžio interneto ryšio.
Daugiau informacijos apie „Pandora“ prenumeratas rasite help.pandora.com.
Norėdami atsisiųsti „Pandora“ stotis:
1. Jei to dar nepadarėte, įsitikinkite, kad jūsų „Ionic“ gali prisijungti prie belaidžio
interneto tinklo:
a. „Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite ar nuspauskite piktogramą
„Account“ ( ) > „Ionic“ laukelį.
b. Bakstelėkite ar nuspauskite Wi-Fi Settings (Belaidžio interneto nustatymai).
c. Bakstelėkite ar nuspauskite Add Network (Pridėti tinklą) ir sekite ekrane esančias
instrukcijas, kad prisijungtumėte prie belaidžio interneto. Norėdami gauti
geriausią rezultatą, naudokite savo namų ar darbo belaidžio interneto tinklą.
2. Grįžkite atgal į ataskaitų sritį ir bakstelėkite ar nuspauskite Media (Medijos).
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3. Bakstelėkite ar nuspauskite Pandora.
4. Laikydamiesi ekrane esančių instrukcijų, prisijunkite prie savo „Pandora“ paskyros. Jei
neturite mokamos „Pandora“ prenumeratos, pakeiskite savo paskyros statusą arba
susikurkite naują paskyrą r tuomet, grįžę į „Fitbit“ programėlę užbaikite nustatymą.
5. „Fitbit“ programėlėje pasirinkite automatinį sinchronizavimą daugiausiai 3 jūsų
dažniausiai leidžiamoms „Pandora“ stotims arba rankiniu būdu pasirinkite 3
„Workout“ stotis. Jei turite „Thumbprint Radio“ arba „Pandora“ paskyrą, ji taip pat
atsiunčiama į jūsų laikrodį, nepriklausomai nuo jūsų parinkties.
6. Prijunkite laikrodį prie įkroviklio. Stotys atsiunčiamos automatiškai, kai laikrodis
kraunasi ir yra prijungtas prie belaidžio interneto tinklo, arba bakstelėkite Force Sync
Now (Priverstinai pradėti sinchronizavimą dabar) „Fitbit“ programėlėje, kad stotys
būtų pridėtos.
Stotims atsisiuntus, prie „Ionic“ prijunkite „Bluetooth“ ausines arba kitą „Bluetooth“ garso
įrenginį, savo laikrodyje atidarykite programėlę „Pandora“ (
) ir klausykitės muzikos.
Atkreipkite dėmesį, kad turite būti prisijungę prie belaidžio interneto arba greta turėti savo
telefoną ar kompiuterį.

„Pandora“ stotys „Ionic“ laikrodyje

„Ionic“ automatiškai atsisiunčia naujas „Pandora“ stotis, kai jis yra prijungtas prie įkroviklio ir
jūsų belaidžio interneto zonoje.
Daugiau informacijos apie „Pandora“ stočių valdymą bei stočių pašalinimo instrukcijas rasite
help.fitbit.com.

Jūsų muzika ir radijo laidų įrašai
„Ionic“ programėlėje „Music“ (
) galite išsaugoti ir leisti keleto valandų trukmės savo
mėgstamiausią muziką bei radijo laidų įrašus tiesiai iš savo riešo. Norint į savo laikrodį
atsisiųsti grojaraščių, jums reikės „Windows 10“ arba „Mac“ kompiuterio, prijungto prie
belaidžio interneto. Turėkite omenyje, kad galite perkelti tik tuos failus, kurie priklauso jums
ir kuriems nereikalinga licenzija.

Kaip atsiųsti muziką ir radijo laidų įrašus „Windows 10“ kompiuteriu
Atsiųskite savo muzikos ir radijo laidų įrašų grojaraščius iš „iTunes Library“ ar iš „Windows
Media Player“ į „Ionic“.
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Sukurkite grojaraštį

„iTunes“ arba „Windows Media Player“ sukurkite bent vieną dainų ar radijo laidų įrašų
grojaraštį, kurį siųsitės į savo laikrodį.
Jei naudojate „iTunes“, patikrinkite, ar davėte programai leidimą dalintis grojaraščiais su jūsų
laikrodžiu.
Atidarykite „iTunes“ savo kompiuteryje > Edit (Redaguoti) > Preferences (Parinktys) >
Advanced (Išsamiau) > Share iTunes Library XML with other applications (Dalintis „iTunes
Library XML“ su kitomis programomis) > OK.
Įdiekite „Fitbit“ programėlę

Jei to dar nepadarėte, įdiekite „Fitbit“ programėlę savo kompiuteryje:
1. Spauskite „Start“ (Pradžios) mygtuką ir atidarykite „Windows Store“ („Parduotuvė“).
2. Ieškokite „Fitbit app“ ir ją suradę, spragtelėkite „Free“, kad ją atsisiųstumėte. Jei dar
nesisiuntėte programėlių į savo kompiuterį, jūsų bus paprašyta susikurti paskyrą
„Windows Store“ parduotuvėje.
3. Paspauskite Microsoft account, norėdami prisijungti naudodamiesi jau turima
„Microsoft“ paskyra. Jei dar neturite „Microsoft“ paskyros, sekite ekrane esančias
instrukcijas ir susikurkite naują paskyrą.
4. Įdiegę programėlę, ją atidarykite ir prisijunkite prie savo „Fitbit“ paskyros.
Prisijunkite prie belaidžio interneto

Patikrinkite, ar „Ionic“ ir jūsų kompiuteris yra prisijungę prie to paties belaidžio interneto
tinklo:
1. „Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite ar nuspauskite piktogramą
„Account“ ( ) > „Ionic“ laukelį.
2. Bakstelėkite ar nuspauskite Wi-Fi Settings (Belaidžio interneto nustatymai).
3. Patikrinkite, ar „Ionic“ ir jūsų kompiuteris yra prisijungę prie to paties tinklo.
Norėdami pažiūrėti, prie kurio tinklo yra prisijungęs jūsų kompiuteris, spragtelėkite
belaidžio interneto simbolį (
) savo ekrane.
4. Jei savo laikrodžio dar neprijungėte prie belaidžio interneto ir turite pridėti tinklą,
bakstelėkite ar spragtelėkite Add Network (Pridėti tinklą) ir sekite ekrane rodomas
instrukcijas. Norėdami gauti geriausią rezultatą, naudokite savo namų ar darbo
belaidžio interneto tinklą.
5. Jei jūsų laikrodis ir kompiuteris yra prisijungę prie skirtingų tinklų, rankiniu būdu
prijunkite savo laikrodį prie to pačio tinklo, kaip ir kompiuterį. Grįžkite į belaidžio
interneto nustatymus „Fitbit“ programėlėje, bakstelėkite tinklo pavadinimą ir tuomet
Connect (Prisijungti).

Atsisiųskite savo grojaraščius

1. Prijunkite laikrodį prie įkroviklio.
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2. Savo kompiuteryje atidarykite „Fitbit“ programėlę ir spragtelėkite „Account“
piktogramą ( ) > laukelis „Ionic“.
3. Spragtelėkite Media > Personal Music (Jūsų muzika).
4. „Ionic“ laikrodyje atidarykite programėlę „Music“ (
) ir tuomet bakstelėkite Transfer
Music (Perkelti muziką). Atkreipkite dėmesį, kad gali reikėti slinkti žemyn, kol
pamatysite perkėlimo mygtuką.

5. Kelias akimirkas palaukite, kol „Ionic“ prisijungs.

6. Iššokus pranešimui, sekite ekrane esančias instrukcijas savo kompiuteryje ir
pasirinkite grojaraščius, kuriuos norite atsisiųsti į savo laikrodį. Jums pasirinkus
grojaraštį, atsisiuntimas pradedamas automatiškai.
7. Kai atsisiuntimas bus baigtas, susiekite „Bluetooth“ ausines ar kitą „Bluetooth“ garso
įrenginį su „Ionic“, atidarykite programėlę „Music“ (

) ir klausykitės savo grojaraščių.

Daugiau informacijos apie „Ionic“ grojaraščių parinktis rasite adresu help.fitbit.com.

Kaip atsiųsti muziką ir radijo laidų įrašus „Mac“ kompiuteriu
Atsiųskite savo muzikos ir radijo laidų įrašų grojaraščius iš „iTunes Library“ į „Ionic“.
Sukurkite grojaraštį

„iTunes“ sukurkite bent vieną dainų ar radijo laidų įrašų grojaraštį, kurį siųsitės į savo laikrodį.
Patikrinkite, ar davėte „iTunes“ leidimą dalintis grojaraščiais su jūsų laikrodžiu:
Atidarykite „iTunes“ savo kompiuteryje > Preferences > Advanced > Share iTunes Library
XML with other applications > OK.
Prisijunkite prie belaidžio interneto

Patikrinkite, ar „Ionic“ ir jūsų „Mac“ kompiuteris yra prisijungę prie to paties belaidžio
interneto tinklo:
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1. „Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite piktogramą „Account“ ( ) > „Ionic“
laukelį.
2. Bakstelėkite Wi-Fi Settings.
3. Patikrinkite, ar „Ionic“ ir jūsų kompiuteris yra prisijungę prie to paties tinklo. Norėdami
pažiūrėti, prie kurio tinklo yra prisijungęs jūsų kompiuteris, spragtelėkite belaidžio
interneto simbolį
(
) savo ekrane.
4. Jei savo laikrodžio dar neprijungėte prie belaidžio interneto ir turite pridėti tinklą,
bakstelėkite ar spragtelėkite Add Network (Pridėti tinklą) ir sekite ekrane rodomas
instrukcijas. Norėdami gauti geriausią rezultatą, naudokite savo namų ar darbo
belaidžio interneto tinklą.
5. Jei jūsų laikrodis ir kompiuteris yra prisijungę prie skirtingų tinklų, rankiniu būdu
prijunkite savo laikrodį prie to pačio tinklo, kaip ir kompiuterį. Grįžkite į belaidžio
interneto nustatymus „Fitbit“ programėlėje, bakstelėkite tinklo pavadinimą ir tuomet
Connect (Prisijungti).
Įdiekite „Fitbit Connect“

Įdiekite nemokamą programinę įrangą „Fitbit Connect“, kuri jums leidžia atsisiųsti muziką iš
jūsų „iTunes Library“ į „Ionic“.
1. Savo „Mac“ kompiuteryje eikite į http://www.fitbit.com/setup.
2. Slinkite žemyn ir pasirinkite parinktį Download for Mac (Atsisiuntimas į „Mac“).
3. Dukart spragtelėkite „Install Fitbit Connect.pkg“. Atsidarys „Fitbit Connect“ diegimo
programa.
4. Spauskite Continue („Tęsti“) ir vykdykite diegimo programą.
Atsisiųskite savo grojaraščius

1. Prijunkite laikrodį prie įkroviklio.
2. Savo „Mac“ kompiuteryje spragtelėkite „Fitbit Connect“ piktogramą viršutiniame
dešiniajame kampe (
) ir tuomet pasirinkit Manage My Music (Tvarkyti mano
muziką).
3. Kaip prisijungti prie savo „Fitbit“ paskyros
4. „Ionic“ laikrodyje atidarykite programėlę „Music“ (
) ir tuomet bakstelėkite Transfer
Music. Atkreipkite dėmesį, kad gali reikėti slinkti žemyn, kol pamatysite perkėlimo
mygtuką.
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5. Kelias akimirkas palaukite, kol „Ionic“ prisijungs.

6. Iššokus pranešimui, sekite ekrane esančias instrukcijas ir pasirinkite grojaraščius,
kuriuos norite atsisiųsti į „Ionic“. Jums pasirinkus grojaraštį, atsisiuntimas
pradedamas automatiškai.
7. Kai atsisiuntimas bus baigtas, susiekite „Bluetooth“ ausines ar kitą „Bluetooth“ garso
įrenginį su „Ionic“, atidarykite programėlę „Music“ (

) ir klausykitės savo grojaraščių.

Daugiau informacijos apie „Ionic“ grojaraščių parinktis rasite adresu help.fitbit.com.
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Kaip reguliuoti muziką
Reguliuokite muzikos ir radijo laidų įrašų grojimą savo „Ionic“ ar telefone arba keiskite
„Bluetooth“ garso išvesties įrenginį.

Kaip reguliuoti muziką „Ionic“ arba pakeisti išvesties įrenginį
1. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę viršutinį mygtuką arba bakstelėkite ekraną, kai
grojama muzika.
2. Paleiskite arba sustabdykite takelį arba bakstelėkite viršuje, dešinėje esančią rodyklę,
norėdami peršokti į kitą takelį.

3. Norėdami atidaryti daugiau įrankių, bakstelėkite daugtaškį (...) viršutiniame kairiajame
kampe.
4. Naudodamiesi papildomais valdikliais, reguliuokite garsumą ir keiskite garso įrenginį.
Priklausomai nuo garso šaltinio, taip pat galite grįžti į ankstesnį takelį ir sumaišyti
dainas.

Garso valdikliai

5. Norėdami pakeisti „Bluetooth“ garso išvesties įrenginį, bakstelėkite įrenginio
piktogramą kairėje ir pasirinkite įrenginį.

Muzikos valdikliai
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6. Norėdami grįžti į garso takelių sąrašą arba į programėlę, nuspauskite grįžimo atgal
mygtuką.

Kaip reguliuoti muzikos ir garso grojimą savo telefone
1. Jei naudojate „Android“ arba „Windows 10“ telefoną, įjunkite „Bluetooth Classic“, kad
galėtumėte klausytis muzikos savo telefone. Norėdami tai padaryti, atidarykite
Settings programėlę (
) „Ionic“ > Bluetooth > Bluetooth Classic > Pair.
2. Iš bet kurio ekrano, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę viršutinį mygtuką arba
braukite žemyn nuo ekrano viršaus. Galite matyti dabar grojamą takelį arba paskutinį
leistą takelį.
3. Norėdami atidaryti daugiau įrankių, bakstelėkite daugtaškį (...) viršutiniame kairiajame
kampe.
4. Bakstelėkite Phone (Telefonas), norėdami pakeisti garso išvestį iš „Ionic“ į savo
telefoną. Tuomet naudokitės savo telefonu muzikos grojimo valdymui.

Muzikos valdikliai
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Kaip prijungti „Bluetooth“ garso įrenginius
Prijunkite iki 8 „Bluetooth“ garso įrenginių prie „Ionic“, įskaitant „Fitbit Flyer“ ausines, kad
galėtumėte klausytis savo grojaraščių laikrodyje. Kai pridedate naują „Bluetooth“ garso
įrenginį pirmą kartą, patikrinkite, ar tiek įrenginys, tiek „Ionic“ yra susiejimo režime.
Norėdami susieti naują „Bluetooth“ garso įrenginį:
1. Pirma aktyvuokite susiejimo režimą savo „Bluetooth“ ausinėse, kolonėlėje ar kitame
įrenginyje.
2. „Ionic“ atidarykite programėlę Settings (
), tuomet slinkite žemyn ir bakstelėkite
Bluetooth.
3. Bakstelėkite + New Device (Pridėti naują įrenginį). „Ionic“ ieškos greta esančių
įrenginių.

4. Kai „Ionic“ ras greta esančius „Bluetooth“ garso įrenginius, matysite jų sąrašą ekrane.
Bakstelėkite įrenginio, kurį norite susieti, pavadinimą.

Kai susiejimas bus atliktas, ekrane pasirodys varnelė.

Norėdami klausytis muzikos kitu „Bluetooth“ įrenginiu:

1. „Ionic“ atidarykite programėlę Settings (
).
2. Bakstelėkite Bluetooth.
3. Bakstelėkite įrenginį, kurį norite naudoti, arba susiekite naują įrenginį. Tuomet
minutėlę palaukite, kol įrenginys prisijungs.
Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ garso įrenginių valdymą bei įrenginių pašalinimo
instrukcijas rasite help.fitbit.com.
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Kai prie „Ionic“ yra prijungtas „Fitbit Flyer“ įrenginys, galite patikrinti abiejų įrenginių
baterijos lygį savo laikrodžio šaukinių ekrane (braukite į dešinę iš laikrodžio ekrano).
Jei prie „Ionic“ prijungėte kitą „Bluetooth“ įrenginį, baterijos lygio peržiūros šaukinių ekrane
galimybė priklausys nuo įrenginio.

56

„Fitbit Pay“
„Ionic“ turi integruotą NFC lustą, kurio dėka galite iš laikrodžio naudotis kredito ir debeto
kortelėmis. Pirmiausia „Fitbit“ programėlės „Wallet“ (Piniginė) skyrelyje nustatykite „Fitbit
Pay“. Tuomet mokėjimo vietose, kuriose priimami bekontakčiai mokėjimai, atsiskaitykite savo
laikrodžiu - net ir tuomet, kai esate užsienyje.
Mes nuolat pildome savo partnerių sąrašą naujomis vietovėmis ir naujais kortelių
gamintojais. Norėdami patikrinti, ar jūsų kortelė veikia su „Fitbit Pay“, eikite į help.fitbit.com.

Kaip pridėti mokėjimo kortelę
Norėdami naudotis „Fitbit Pay“, pridėkite bent vieną dalyvaujančio banko kredito ar debeto
kortelę į „Fitbit“ programėlės „Wallet“ skyrelį. „Wallet“ - „Piniginėje“ - galite pridėti ir pašalinti
„Fitbit Pay“ naudojamas mokėjimo korteles, keisti mokėjimo būdą ir peržiūrėti paskutinius
atsiskaitymus.

Norėdami nustatyti „Fitbit Pay“:
1. Laikydami laikrodį greta, „Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite ar
spragtelėkite „Account“ piktogramą ( ) > laukelį „Ionic“.
2. Bakstelėkite arba spragtelėkite laukelį Wallet.
3. Sekdami ekrane nurodytomis instrukcijomis pridėkite mokėjimo kortelę. Kai kuriais
atvejais jūsų bankas gali reikalauti papildomo patikrinimo. Jei kortelę pridedate pirmą
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kartą, jūsų bus paprašyta nustatyti 4 skaitmenų PIN kodą jūsų laikrodžiui (jei to dar
nepadarėte). Atkreipkite dėmesį, kad jūsų telefone taip pat turi būti įjungtas „Touch
ID“ (liečiamasis identifikavimas) arba PIN kodas.
4. Pridėję kortelę, sekdami ekrane rodomomis instrukcijomis, įjunkite pranešimus savo
telefone (jei to dar nepadarėte) ir užbaikite nustatymą.
Į „Wallet“ galite pridėti iki 6 mokėjimo kortelių ir pasirinkti vieną kortelę, kurią naudosite
„Ionic“.

Apsipirkinėkite
Atsiskaitykite naudodamiesi „Fitbit Pay“ bet kurioje mokėjimo vietoje, kurioje priimami
bekontakčiai mokėjimai. Norėdami sužinoti, ar mokėjimo vietoje veikia „Fitbit Pay“, prie
mokėjimo terminalo ieškokite žemiau esančio simbolio:

Norėdami atsiskaityti „Ionic“:

Visiems klientams, išskyrus Australijoje esančius klientus:
1. Kai esatę pasirengę atsiskaityti, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę kairįjį savo
laikrodžio mygtuką 2 sekundes.
2. Jei iššoka pranešimas, įveskite savo 4 skaitmenų PIN kodą.

Mokėjimo kortelė „Ionic“ laikrodyje
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3. Jūsų kortelei pasirodžius ekrane, laikykite riešą greta mokėjimo terminalo.

Kai mokėjimas bus atliktas, jūsų laikrodis suvibruos ir ekrane matysite patvirtinimą.
Jei mokėjimo terminalas neatpažįsta „Fitbit Pay“, patikrinkite, ar laikrodžio viršus yra greta
skaitytuvo ir kasininkas žino, kad naudojatės bekontakčiu mokėjimu.

Klientai Australijoje:
1. Jei turite Australijos banko išduotą kredito ar debeto kortelę, norėdami atsiskaityti,
laikykite laikrodį greta mokėjimo terminalo. Jei jūsų kortelė yra išduota ne Australijoje
esančio banko, vykdykite ankstesnio skyrelio 1 ir 2 žingsnius.
2. Jei iššoka pranešimas, įveskite savo 4 skaitmenų PIN kodą.
3. Jei mokėjimo suma viršija 100 $AU, sekite mokėjimo terminale nurodytomis
instrukcijomis. Jei iššoka PIN kodo prašymas, įveskite savo kortelės, ne laikrodžio, PIN
kodą.
Jei mokėjimo terminalas neatpažįsta „Fitbit Pay“, patikrinkite, ar laikrodžio viršus yra greta
skaitytuvo ir kasininkas žino, kad naudojatės bekontakčiu mokėjimu.
Naudojantis „Fitbit Pay“ saugiau „Ionic“ dėvėti ant riešo.

Daugiau informacijos apie „Fitbit Pay“ bei kaip peržiūrėti laikrodžiu atliktus mokėjimus rasite
help.fitbit.com.
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Kaip valdyti programėles
„Fitbit App Gallery“ („Fitbit“ programėlių galerijoje) siūloma daugybė „Ionic“ skirtų
programėlių, atitinkančių sveikatos, sveikatingumo, laiko planavimo ir kasdienius poreikius.
Visos jūsų programėlės yra suskirstytos į grupes, po 4 viename ekranui.
Kai kurioms programėlėms „Ionic“ laikrodyje reikalingas susietas telefonas, o kitos
programėlės yra sukurtos naudojimui be poreikio šalia turėti telefoną. Daugiau informacijos
rasite skyriuje Kaip naudotis „Ionic“ be telefono.

„Fitbit App Gallery“ („Fitbit“ programėlių galerija)
Per „Fitbit“ programėlę pasiekiamoje „Fitbit App Gallery“ rasite ir galėsite įdiegti „Ionic“
programėles.

Kaip pridėti programėles
Pridėkite naujas programėles iš „Fitbit App Gallery“ į „Ionic“.
Norėdami pridėti programėlę:
1. Laikydami laikrodį greta, „Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite ar
spragtelėkite „Account“ piktogramą ( ) > laukelį „Ionic“.
2. Bakstelėkite arba spragtelėkite Apps (Programėlės) > All Apps (Visos programėlės).
3. Naršykite po prieinamas programėles. Radę programėlę, kurią norite įdiegti,
bakstelėkite arba spragtelėkite ją.
4. Bakstelėkite arba spragtelėkite Install (Įdiegti), norėdami pridėti programėlę į „Ionic“.

Kaip pertvarkyti programėles
Norėdami pakeisti programėlės poziciją, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę programėlę
„Ionic“, kol ji bus pasirinkta, ir tuomet vilkite ją į kitą poziciją. Programėlė yra pasirinkta, kai
jos piktograma kiek padidėja.

Kaip pašalinti programėles
Galite pasirinkti ištrinti daugelį „Ionic“ įdiegtų programėlių.
Norėdami programėlę pašalinti:
1. Laikydami laikrodį greta, „Fitbit“ programėlės ataskaitų srityje bakstelėkite ar
spragtelėkite „Account“ piktogramą ( ) > laukelį „Ionic“.
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2. Bakstelėkite ar spragtelėkite Apps.
3. Skyrelyje „My Apps“ (Mano programėlės) susiraskite programėlę, kurią norite
pašalinti. Kad matytumėte visas programėles, gali reikėti slinkti žemyn.
4. Bakstelėkite arba spragtelėkite programėlę Remove (Pašalinti).

Kaip atnaujinti programėles
„Ionic“ programėlės atnaujinamos automatiškai, kai to reikia, „Bluetooth“ ryšiu arba belaidžiu
internetu. Prie įkroviklio prijungtas ir jūsų belaidžio interneto ryšio zonoje esantis „Ionic“
ieško naujinių.
Kai vyksta naujinimas belaidžiu internetu, šaukinių ekrane rodoma atsisiuntimo piktograma
(

).

Daugiau informacijos apie jūsų laikrodžio programėlių valdymą rasite adresu help.fitbit.com.
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Programinės aparatinės įrangos naujiniai
Kartkartėmis programinės aparatinės įrangos naujinių pagalba pateikiame nemokamus
funkcijų patobulinimus ir gaminio pagerinimus. Rekomenduojame palaikyti „Ionic“
atnaujintą.
„Ionic“ naujinimas gali užtrukti valandą ir ilgiau ir gali eikvoti bateriją. Todėl prieš įdiegiant
naujinius rekomenduojame prijungti laikrodį prie įkroviklio.
Kai pasirodys programinės aparatinės įrangos naujinys, „Fitbit“ programėlėje matysite
pranešimą raginantį atnaujinti jūsų laikrodį. Naujinimui prasidėjus, „Ionic“ laikrodyje ir „Fitbit“
programėlėje rodomas vykdymo pažangos stulpelis tol, kol naujinimas baigiamas. Norėdami
gauti geriausius rezultatus, patikrinkite, ar jūsų laikrodis kraunasi ir ar yra prijungtas prie
belaidžio interneto.
Naujinimo metu savo laikrodį ir telefoną laikykite greta vienas kito.
Jei laikrodžio naujinimo metu kylą problemų, žiūrėkite help.fitbit.com.
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Trikčių diagnostika
Jei jūsų laikrodis tinkamai neveikia, peržiūrėkite toliau pateiktas trikčių diagnostikos gaires.
Daugiau informacijos rasite adresu help.fitbit.com.

Nėra pulso signalo
„Ionic“ nuolat matuoja jūsų pulsą treniruočių ir dienos metu. Kartais pulso matuoklis gali
nerasti gero signalo. Kai taip atsitinka, vietoj savo pulso matysite brūkšninę liniją.

Jei nerandate pulso signalo, visų pirma įsitikinkite, kad laikrodį dėvite teisingai, pabandykite
paslinkti jį aukštyn ar žemyn, stipriau priveržti ar atlaisvinti. „Ionic“ turėtų liesti jūsų odą.
Trumpai palaikę ranką ramiai ir tiesiai, turėtumėte ir vėl matyti savo pulsą. Jei pulso signalas
vistiek nerodomas, savo laikrodyje atidarykite „Settings“ programėlę (
„Heart Rate“ („Pulso“) nustatymas yra „On“ („Įjungtas“).

) ir patikrinkite, ar

Nėra GPS signalo
„Ionic“ galimybėms prisijungti prie GPS palydovų gali trukdyti aplinkos veiksniai, pavyzdžiui,
aukšti pastatai, tankus miškas, stačios kalvos ir net tiršti debesys. Jei jūsų laikrodis GPS
signalo ieško treniruotės metu, ekrano viršuje matysite užrašą „connecting“ („jungiamasi“).

Geriausia palaukti, kol „Ionic“ ras signalą prieš pradedant treniruotę.
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Neįmanoma prisijungti prie belaidžio interneto
Jei „Ionic“ negali prisijungti prie belaidžio interneto, visų pirma patikrinkite, ar jungiatės prie
su laikrodžiu suderinamo tinklo. Geriausia naudoti savo namų ar darbo belaidžio interneto
tinklą. „Ionic“ negali jungtis prie 5GHz, WPA komercinių ar viešų tinklų, kuriems reikalingas
įsiregistravimas, prenumeratos ar profiliai. Suderinamų tinklų tipų sąrašą rasite skyriuje Kaip
prisijungti prie belaidžio interneto.
Patikrinę, ar tinklas yra suderinamas, perkraukite savo laikrodį ir tuomet pabandykite
prisijungti iš naujo. Jei prieinamų tinklų sąraše matote atsirandančius kitus tinklus, bet ne tą,
kurios ieškote, perkelkite laikrodį arčiau modemo.
Jei mėginate atsisiųsti savo muziką ar radijo laidų įrašus, patikrinkite, ar „Ionic“ ir jūsų
kompiuteris yra prijungti prie to paties belaidžio interneto tinklo. Norėdami tai padaryti,
peržiūrėkite skyriuje Muzika ir radijo laidų įrašai nurodytus žingsnius. Belaidžio interneto
ryšys bus stipresnis, jei laikrodį laikysite arčiau modemo.
Jei mėginate atsisiųsti „Pandora“ stotis, pirma įsitikinkite, kad belaidis internetas veikia
tinkamai. Pabandykite prie belaidžio interneto prijungti kitą įrenginį. Jei šis įrenginys
prisijungia tinkamai, pabandykite stotį atsisiųsti iš naujo. Atkreipkite dėmesį, kad stotys
atsiunčiamos automatiškai, kai laikrodis kraunasi ir yra prijungtas prie belaidžio interneto
tinklo, arba bakstelėkite Force Sync Now „Fitbit“ programėlėje, kad stotys būtų pridėtos.
Daugiau informacijos apie belaidžio interneto trikčių diagnostiką rasite adresu
help.fitbit.com.

Nenumatytas veikimas
Atsiradus kuriai nors iš toliau pateiktų problemų, ši gali būti išsprendžiama laikrodį
perkraunant:
•
•
•

Nepaisant sėkmingos sąrankos, sinchronizavimas nevyksta
Nėra reakcijos į bakstelėjimus, nors laikrodis įkrautas
Sekiklis neseka jūsų žingsnių ar kitų duomenų
Jūsų laikrodžio įjungimas iš naujo perkrauna įrenginį, bet neištrina jokių duomenų.

Norėdami laikrodį perkrauti, kelias sekundes palaikykite nuspaudę grįžimo ir apatinį
mygtukus, kol ekrane pamatysite „Fitbit“ piktogramą.
Daugiau trikčių diagnostikos ir Klientų Aptarnavimo kontaktus rasite adresu help.fitbit.com.
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Gamyklos nustatymai
Atstatykite „Ionic“ gamyklos nustatymus, norėdami iš įrenginio ištrinti visas programėles ir
visus asmeninius duomenis, įskaitant į „Fitbit Pay“ pridėtas kredito ir debeto korteles. Jei
norite „Ionic“ perduoti kitam asmeniui arba grąžinti ir atgauti pinigus, pirmiausia atlikite
gamyklos nustatymų atstatymą:
„Ionic“ atidarykite programėlę „Settings“ (
nustatymų atstatymas).

) > About (Apie) > Factory Reset (Gamyklos
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Bendroji informacija ir specifikacijos
Jutikliai
Jūsų „Fitbit Ionic“ turi šiuos jutiklius ir variklius:
•

MEMS triašį akselerometrą, kuris fiksuoja jūsų judesių struktūras

•

Altimetrą, kuris matuoja aukščio pokyčius.

•

GPS imtuvą su GLONASS, kuris seka jūsų buvimo vietą treniruočių metu.

•

Optinį pulso matuoklį

•

Aplinkos šviesos jutiklį

•

Temperatūros jutiklį

Medžiagos
Su „Ionic“ 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.
„Ionic“ rėmelis pagamintas iš „Aero“ klasės 6 000 serijos aliuminio.

Belaidė technologija
„Ionic“ integruotas „Bluetooth 4.0“ radijo siųstuvas imtuvas ir NFC lustas.

Haptinis grįžtamasis ryšys
„Ionic“ turi vibracinį variklį, skirtą žadintuvams, pasiektiems tikslams, pranešimams ir
priminimams.

Baterija
„Ionic“ turi įkraunamą ličio polimerų bateriją.

Atmintis
„Ionic“ kaupia jūsų statistiką ir duomenis 7 dienas nuo vieno laikrodžio sinchronizavimo iki
kito. Kaupiami duomenys yra „All-Day“ statistika (įskaitant žingsnius, atstumą, sudegintas
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kalorijas, aktyvumo minutes, pulsą, nejudrumo ir aktyvumo valandas) bei miego fazė,
„SmartTrack“ aktyvumas bei treniruočių duomenys.
Rekomenduojame sinchronizuoti laikrodį bent kartą per dieną.

Ekranas
„Ionic“ turi spalvotą LCD ekraną.

Apyrankės dydis
Žemiau parodyti apyrankių dydžiai. Atkreipkite dėmesį, kad atskirai parduodamų papildomų
apyrankių dydžiai gali būti kiek kitokie.
Maža apyrankė

Tinka riešui, kurio perimetras - tarp 14 ir 17 cm

Didelė apyrankė

Tinka riešui, kurio perimetras - tarp 17 ir 20,5 cm

Aplinkos sąlygos
Veikimo temperatūra

nuo -10 iki 45 °C
nuo -20 iki -10 °C

Neveikimo temperatūra
nuo 45 iki 60 °C
Atsparumas vandeniui

Atsparus vandeniui iki 50 metrų

Maksimalus veikimo aukštis

9,144 m

Daugiau informacijos
Norėdami sužinoti daugiau apie savo ;laikrodį ir ataskaitų sritį, apsilankykite
http://help.fitbit.com.

Grąžinimo taisyklės ir garantija
Garantijos informaciją ir fitbit.com grąžinimo taisykles rasite adresu
http://www.fitbit.com/returns.

67

Priežiūros ir saugumo įspėjimai
Modelio pavadinimas: FB503

Europos Sąjunga (ES)
Supaprastinta ES Atitikties deklaracija
„Fitbit, Inc.“ šiuo patvirtina, kad radijo įrenginio tipo modelis FB503 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): 16.88
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