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Introducere
Bine aţi venit la Fitbit Ionic, ceasul conceput pentru activităţile dumneavoastră. Acesta vă
ajută să vă atingeţi obiectivele graţie antrenamentelor fizice dinamice, GPS-ului încorporat și
monitorizării continue a ritmului cardiac. Citiţi în întregime informaţiile noastre despre
siguranţă pe http://www.fitbit.com/safety.

Conţinutul cutiei
Cutia Ionic include:

Ceas cu brăţară mare

Cablu de încărcare

Brăţară suplimentară mică

Brăţările detașabile Ionic au o varietate de culori, sunt fabricate din diferite materiale și se
vând separat.

Conţinutul manualului
Vă vom explica cum să creaţi un cont Fitbit® pentru a vă asigura că ceasul dvs. transferă
datele colectate pe panoul de bord. Panoul de bord este locul în care veţi stabili obiective,
veţi analiza date istorice, veţi identifica tendinţe, veţi ţine un jurnal de alimente și băuturi, veţi
păstra legătura cu prietenii și multe altele. La finalizarea configurării Ionic, sunteţi gata de să
vă puneţi în mișcare.
În cele ce urmează, vă vom explica cum să găsiţi și să utilizaţi funcţiile care vă interesează și
cum să vă setaţi preferinţele. Pentru mai multe informaţii, recomandări și depanare,
consultaţi articolele noastre de ajutor de pe help.fitbit.com.
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Configurarea Fitbit Ionic
Pentru o experienţă optimă, folosiţi aplicaţia Fitbit pentru iOS, Android sau Windows 10. Dacă
nu aveţi smartphone sau tabletă, puteţi folosi un computer cu Windows 10 și Bluetooth
activat.
Contul Fitbit vă solicită informaţii precum înălţimea, greutatea și sexul pentru a calcula
dimensiunea pasului și a estima distanţa, rata metabolică de bază și caloriile consumate.
Numele dvs. și numărul mediu de pași efectuaţi zilnic sunt vizibili și altor utilizatori Fitbit.
Puteţi partaja vârsta, înălţimea, greutatea sau locaţia cu prietenii Fitbit, însă informaţiile
furnizate sunt confidenţiale în mod implicit.

Configurarea folosind telefonul sau tableta
Aplicaţia gratuită Fitbit este compatibilă cu peste 200 de dispozitive care acceptă sistemele de
operare iOS, Android și Windows 10.
Pentru început:
1. Găsiţi aplicaţia Fitbit într-una dintre locaţiile de mai jos în funcţie de dispozitiv.
Dacă nu sunteţi sigur că aplicaţia Fitbit este compatibilă cu telefonul sau tableta,
consultaţi http://www.fitbit.com/devices.
• Apple App Store pentru dispozitive iOS precum iPhone sau iPad.
• Google Play Store pentru dispozitive Android precum Samsung Galaxy S6 și
Motorola Droid Turbo 2.
• Microsoft Windows Store pentru dispozitive Windows 10 precum telefonul
Lumia sau tableta Surface.
2. Instalaţi aplicaţia. Dacă nu aveţi un cont în magazin, trebuie să creaţi unul înainte
să descărcaţi aplicaţia.
3. Când aplicaţia este instalată, deschideţi-o și apăsaţi Join Fitbit (Alăturaţi-vă Fitbit)
pentru a fi ghidaţi printr-o serie de întrebări care vă ajută să creaţi contul Fitbit
sau să vă conectaţi la contul existent.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a conecta Ionic la telefon sau tabletă.
Conectarea asigură comunicarea dintre ceas și telefon sau tabletă (sincronizarea
datelor înainte și înapoi).
La finalizarea conectării, citiţi ghidul pentru a afla mai multe despre ceasul nou și exploraţi
panoul de bord.
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Configurarea folosind computerul cu sistem de operare
Windows 10
Dacă nu aveţi un smartphone, puteţi configura și sincroniza Ionic folosind un computer cu
sistem de operare Windows 10 și Bluetooth activat și aplicaţia Fitbit.
Pentru a descărca aplicaţia Fitbit pentru computer:
1. Faceţi clic pe butonul Start (Pornire) al computerului și deschideţi Windows Store
(denumit Store (Magazin)).
2. Căutaţi aplicaţia Fitbit. După ce o găsiţi, faceţi clic pe Free (Gratuit) pentru a
descărca aplicaţia pe computer.
3. Dacă nu aţi mai descărcat o aplicaţie pe computer, veţi fi rugat să creaţi un cont
Windows Store.
4. Faceţi clic pe Microsoft account (Cont Microsoft) pentru a vă conecta la contul
dvs. Microsoft. Dacă nu aveţi un cont Microsoft, urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a crea un cont nou.
5. Când aplicaţia este instalată, deschideţi-o și apăsaţi Join Fitbit (Alăturaţi-vă Fitbit)
pentru a fi ghidaţi printr-o serie de întrebări care vă ajută să creaţi contul Fitbit
sau să vă conectaţi la contul existent.
6. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a conecta Ionic la telefon sau tabletă.
Conectarea asigură comunicarea dintre ceas și telefon sau tabletă (sincronizarea
datelor înainte și înapoi).
La finalizarea conectării, citiţi ghidul pentru a afla mai multe despre ceasul nou și exploraţi
panoul de bord.

Conectarea la wi-fi
În timpul configurării, sunteţi rugaţi să conectaţi Ionic la reţeaua wi-fi. Ionic folosește wi-fi-ul
pentru a descărca liste de redare și aplicaţii din Fitbit App Gallery și pentru actualizări
firmware mai rapide.
Ionic se poate conecta la reţele wifi deschise, WEP, WPA personal și WPA2 personal. Ceasul nu
se va conecta la reţele wi-fi de 5 GHz, WPA enterprise sau publice care necesită înregistrare,
abonamente sau profiluri. Dacă observaţi câmpuri pentru nume utilizator sau domeniu când
vă conectaţi la reţeaua wi-fi pe un computer, reţeaua nu este acceptată.
Pentru rezultate optime, conectaţi Ionic la reţeaua wi-fi de acasă sau de la serviciu. Asiguraţivă că știţi parola reţelei înainte să vă conectaţi.
Pentru mai multe informaţii despre conectarea Ionic la wi-fi, consultaţi help.fitbit.com.
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Sincronizarea datelor cu contul Fitbit
Sincronizaţi regulat Ionic cu aplicaţia Fitbit pentru a transfera date pe panoul de bord. Pe
panoul de bord veţi urmări progresul dvs., istoricul antrenamentelor, programul de dormit,
veţi participa la întreceri și multe altele. Vă recomandăm să faceţi sincronizarea cel puţin o
dată pe zi.
Aplicaţia Fitbit folosește tehnologia Bluetooth Low Energy pentru a sincroniza datele cu Ionic
și pentru a actualiza aplicaţiile instalate pe ceas.
De fiecare dată când deschideţi aplicaţia Fitbit, Ionic face sincronizarea automat când este în
apropiere. Ionic se sincronizează cu aplicaţia și la fiecare 15 minute dacă este activată
setarea All-Day Sync (Sincronizare toată ziua). Pentru a activa această setare:
De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma Account (Cont)
( ) > fila Ionic > All-Day Sync (Sincronizare toată ziua).
Puteţi folosi și opţiunea Sync Now (Sincronizează acum) din aplicaţie în orice moment.
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Utilizarea Ionic
Fixaţi Ionic în jurul încheieturii mâinii. Latura ceasului marcată cu „fitbit” trebuie să fie la
partea inferioară a încheieturii mâinii. Dacă trebuie să folosiţi brăţara mică în locul celei mari
sau dacă aţi cumpărat o brăţară accesorie, veţi găsi instrucţiuni de schimbare a acesteia în
secţiunea Schimbarea curelei.

Utilizarea zilnică și cea în timpul antrenamentelor fizice
Pentru utilizarea zilnică, atunci când nu faceţi antrenamente fizice, Ionic trebuie să fie cu un
deget sub osul încheieturii și să stea drept, ca un ceas normal.

Pentru monitorizarea optimă a ritmului cardiac în timpul exerciţiilor fizice, reţineţi aceste
recomandări:
•

•

•

Încercaţi să purtaţi ceasul Ionic mai sus pe încheietura mâinii în timpul
antrenamentelor fizice pentru o citire mai adecvată a ritmului cardiac. Multe exerciţii
precum mersul pe bicicletă sau ridicarea de greutăţi determină îndoirea frecventă a
încheieturii mâinii, fapt care poate afecta semnalul cardiac dacă ceasul este mai jos
pe încheietura mâinii.
Asiguraţi-vă că ceasul este în contact cu pielea.

Nu purtaţi ceasul prea strâns; brăţara prea strânsă restricţionează circulaţia sângelui,
fapt care poate afecta semnalul cardiac. Totuși, ceasul trebuie să fie mai strâns
(strâmt fără a opri circulaţia) în timpul antrenamentelor fizice, comparativ cu
utilizarea zilnică.
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•

În timpul antrenamentelor fizice cu intensitate ridicată sau al altor activităţi când
încheietura mâinii se mișcă viguros și aritmic, mișcarea poate limita capacitatea
senzorului de a transmite valoarea ritmului cardiac. Dacă ceasul nu indică valoarea
ritmului cardiac, încercaţi să relaxaţi încheietura mâinii și să nu vă mișcaţi un interval
scurt de timp (circa 10 secunde). Acum trebuie să vedeţi valoarea ritmului cardiac.

Încheietura mâinii
Pentru mai multă precizie și ușurinţă de folosire, Ionic trebuie să știe dacă este purtat pe
mâna dominantă sau nedominantă. Mâna dominantă este cea folosită pentru scris și
mâncat. Dacă doriţi să mutaţi Ionic pe cealaltă încheietură, schimbaţi setarea pentru
încheietura mâinii în aplicaţia Fitbit.
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Informaţii de bază
Descoperiţi cum să gestionaţi setările Ionic, setaţi un cod PIN personal, schimbaţi brăţara,
navigaţi pe ecran, încărcaţi ceasul și multe altele.

Reglarea setărilor
Gestionaţi setările de bază, inclusiv luminozitatea, ritmul cardiac și dispozitivele Bluetooth
conectate direct la ceas. Deschideţi aplicaţia Settings (Setări) (
) apoi apăsaţi o setare
pentru reglarea acesteia. Glisaţi în sus pentru a vedea întreaga listă de setări.

Setări
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Pentru dezactivarea notificărilor ca să nu le primiţi în timpul antrenamentelor fizice și al
somnului, apăsaţi Notifications (Notificări) și apoi During Exercise (În timpul
antrenamentelor fizice) sau During sleep (În timpul somnului) pentru a regla setarea.

Notificări

Accesarea comenzilor rapide
De la ceas, glisaţi la dreapta către ecranul de comenzi rapide pentru a regla setările de ecran
și notificările sau a verifica nivelul bateriei ceasului.
Dacă Fitbit Flyer este conectat la Ionic, nivelul bateriei căștilor apare în colţul dreapta sus.
Dacă alt dispozitiv audio Bluetooth este conectat, poate apărea nivelul bateriei în funcţie de
dispozitiv.

Comenzi rapide

Activare la răsucirea încheieturii mâinii
Pentru conservarea bateriei, ecranul Ionic se oprește când nu este folosit. Pentru activarea
acestuia, întoarceţi încheietura mâinii spre dvs., apăsaţi de două ori pe ecran sau pe orice
buton.

Pornirea sau oprirea notificărilor
Ionic poate primi câteva tipuri de notificări de pe telefon. Pentru pornirea sau oprirea
notificărilor, apăsaţi Notifications (Notificări) pentru reglarea setării.
Pentru mai multe informaţii despre gestionarea notificărilor, consultaţi help.fitbit.com.
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Activarea funcţiei de blocare a dispozitivului
Pentru securizarea ceasului Fitbit, activaţi funcţia de blocare a dispozitivului din aplicaţia
Fitbit, care vă solicită să introduceţi un cod PIN din 4 cifre pentru deblocarea ceasului. Dacă
configuraţi Fitbit Pay pentru plăţi contactless de pe ceas, funcţia de blocare a dispozitivului
este activată automat, iar dvs. trebuie să setaţi un cod. Dacă nu folosiţi Fitbit Pay, blocarea
dispozitivului este opţională.

Activaţi funcţia de blocare a dispozitivului sau resetaţi codul PIN din aplicaţia Fitbit:
De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma Account (Cont) (
) > fila Ionic > Device Lock (Blocare dispozitiv).
Pentru mai multe informaţii despre utilizarea funcţiei de blocare a dispozitivului, consultaţi
help.fitbit.com.

Schimbarea brăţării
Ionic este dotat cu o brăţară mare atașată și o brăţară mică suplimentară în cutie. Brăţara are
două curele separate (sus şi jos) pe care le puteţi schimba cu curele accesorii vândute
separat. Pentru măsurătorile brăţării, consultaţi Dimensiunea brăţării.

Îndepărtarea brăţării
Pentru a schimba brăţara, îndepărtaţi mai întâi cureaua atașată la ceas. Apoi, respectaţi pașii
de mai jos pentru a atașa o brăţară nouă.
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1. Răsuciţi Ionic și descoperiţi dispozitivele de prindere a curelei - există câte unul la
fiecare capăt unde cureaua întâlnește cadrul.
2. Pentru a elibera dispozitivul de prindere, apăsaţi butonul metalic plat de pe curea.

3. Îndepărtaţi cureaua încet de pe ceas pentru a o elibera.

4. Repetaţi pe cealaltă parte.

Dacă întâmpinaţi probleme la îndepărtarea curelei sau aceasta se blochează, deplasaţi
cureaua în faţă și în spate pentru a o elibera.

Atașarea unei brăţări
Pentru a atașa o brăţară, apăsaţi-o la capătul ceasului până când simţiţi că se fixează pe
poziţie. Cureaua cu cataramă se prinde la partea de sus a ceasului.
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Navigarea în cadrul Ionic
Ionic are un ecran tactil cu LCD colorat și trei butoane: înapoi, sus și jos.

Sus
Înapoi
Ecran tactil

Jos

Navigaţi în cadrul Ionic glisând dintr-o parte într-alta și sus și jos sau apăsând butoanele.

Navigarea de bază
Ecranul de pornire este ceasul. Pe ceas:
•
•
•

Glisaţi în sus pentru a vedea notificări.
Glisaţi în jos pentru a controla muzica.
Glisaţi la dreapta pentru a vedea ecranul de comenzi rapide.
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•

Glisaţi la stânga pentru a derula aplicaţiile instalate pe ceas.

GLISAȚI ÎN JOS PENTRU A
CONTROLA MUZICA

ECRANUL PRINCIPAL

GLISAȚI LA STÂNGA PENTRU
A VEDEA APLICAȚIILE

GLISAȚI LA DREAPTA PENTRU A
VEDEA COMENZILE RAPIDE

GLISAȚI ÎN SUS PENTRU A
VEDEA NOTIFICĂRILE

În funcţie de faţeta ceasului pe care o alegeţi, puteţi atinge ecranul ceasului pentru a derula
statisticile zilnice care sunt explicate în Urmărirea automată.
Pentru a deschide o aplicaţie, glisaţi pentru a găsi aplicaţia și apoi apăsaţi pe aceasta. Pentru
mai multe informaţii despre gestionarea aplicaţiilor, consultaţi help.fitbit.com.
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Comenzile rapide către Fitbit Pay, gestionarea muzicii și notificări
Apăsaţi și menţineţi butoanele Ionic pentru utilizarea rapidă a Fitbit Pay, gestionarea muzicii
și vizualizarea notificărilor. Ionic afișează notificările pe măsură ce apar și le salvează pentru
a fi consultate ulterior.
Pentru a utiliza Fitbit Pay, apăsaţi și menţineţi butonul înapoi:

APĂSAȚI ȘI MENȚINEȚI
:02

Pentru a gestiona muzica, apăsaţi și menţineţi butonul de sus:

APĂSAȚI ȘI MENȚINEȚI
:02
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Pentru a derula notificările, apăsaţi și menţineţi butonul de jos:

APĂSAȚI ȘI MENȚINEȚI
:02

Comenzi rapide către aplicaţiile preferate
Apăsaţi butoanele de pe Ionic pentru accesarea rapidă a aplicaţiilor preferate. Pentru a
accesa comenzile rapide, Ionic trebuie să fie pe ecranul ceasului. Butoanele sunt mapate
după cum urmează:
•

Butonul de sus - deschide aplicaţia din stânga sus a ecranului primei aplicaţii. Dacă
nu aţi reordonat aplicaţiile, se deschide aplicaţia Today (Azi) (

•

).

Butonul de jos - deschide aplicaţia din stânga jos a ecranului primei aplicaţii. Dacă nu
aţi reordonat aplicaţiile, se deschide aplicaţia Excercise (Antrenamente fizice) (

).

Personalizaţi Ionic prin organizarea aplicaţiilor. Pentru mai multe detalii, consultaţi
Reordonarea aplicaţiilor.
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Oprirea ecranului
Pentru a opri ecranul când nu este folosit, acoperiţi faţa ceasului cu mâna opusă.

Durata de funcţionare și încărcarea bateriei
Când Ionic este încărcat complet, durata de funcţionare a bateriei este de peste 4 zile. Durata
de funcţionare a bateriei și ciclurile de încărcare variază în funcţie de utilizare și alţi factori;
rezultatele efective vor varia. Când este încărcat complet, Ionic poate:
•
•

Monitoriza până la 10 ore de activităţi ce folosesc GPS-ul
Reda până la 12 ore de muzică continuă

Nivelul bateriei
Consultaţi nivelul bateriei în orice moment: pe ceas, glisaţi la dreapta către ecranul de
comenzi rapide sau deschideţi panoul de bord Fitbit.

Baterie încărcată complet
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Dacă bateria este descărcată (au rămas mai puţin de 24 de ore), Ionic vă avertizează prin
indicatorul de baterie roșie. Dacă bateria este foarte descărcată (au rămas mai puţin de 4 de
ore), indicatorul baterie roșie luminează intermitent.

Baterie descărcată

Wi-Fi-ul nu funcţionează pe Ionic când bateria este aproximativ 25%.

Încărcarea Ionic
Pentru a vă încărca ceasul:
1. Introduceţi cablul de încărcare în portul USB al computerului sau într-un încărcător
de perete USB certificat UL.
2. Ţineţi celălalt capăt al cablului de încărcare lângă portul de pe spatele ceasului până
se prinde magnetic.

3. Asiguraţi-vă că pinii cablului de încărcare se fixează în siguranţă în port. Conexiunea
este sigură când ceasul vibrează și pictograma baterie sau procentul de încărcare
apar pe ecran.
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Încărcarea completă durează până la 2 ore. În timp ce ceasul se încarcă, puteţi atinge ecranul
sau apăsa orice buton pentru a verifica nivelul bateriei.

Bateria se încarcă

Întreţinerea ceasului
Este important să curăţaţi și să uscaţi Ionic regulat. Pentru instrucţiuni și informaţii
suplimentare consultaţi http://www.fitbit.com/productcare.

Utilizarea Ionic fără telefon
Funcţiile esenţiale ale ceasului sunt concepute pentru a fi utilizate fără a avea nevoie de un
telefon în apropiere:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Setarea alarmei silenţioase
Vizualizarea statisticilor zilnice
Monitorizarea activităţii orare
Vizualizarea ritmului cardiac
Monitorizarea și analiza activităţii
Antrenamente fizice cu Fitbit Coach
Sesiuni de respiraţie ghidată
Muzică personală și podcast-uri
Efectuarea achiziţiilor

După finalizarea unei activităţi, sincronizaţi Ionic cu aplicaţia Fitbit pentru a transfera
statisticile pe panoul de bord.
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Faţete pentru ceas
Ionic este conceput cu o varietate de faţete pentru a putea personaliza aspectul ceasului și a
monitoriza statisticile cele mai importante. Modificaţi faţeta ceasului în aplicaţia Fitbit.
Pentru mai multe informaţii despre faţetele ceasului, consultaţi help.fitbit.com.
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Cronometrarea
Pentru a vă trezi dimineaţa sau a primi o alertă la un anumit moment din zi, puteţi seta până
la 8 alarme silenţioase care vibrează ușor la momentul ales. Setaţi o alarmă care să se
declanșeze în fiecare zi sau în anumite zile. Puteţi cronometra evenimentele cu cronometrul
sau seta un cronometru cu numărătoare inversă.

Setarea alarmei silenţioase
Setaţi, gestionaţi și ștergeţi alarmele silenţioase direct de pe ecranul ceasului din aplicaţia
Alarme (

). Puteţi gestiona alarmele din aplicaţia Fitbit sau panoul de bord fitbit.com.

Pentru instrucţiuni de setare a alarmei, consultaţi help.fitbit.com.

Alarme
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Dezactivarea sau amânarea unei alarme silenţioase
Când se declanșează alarma silenţioasă, ceasul luminează intermitent și vibrează. Pentru a
dezactiva alarma, atingeţi bifa sau apăsaţi butonul de jos. Pentru a amâna alarma timp de 9
minute, apăsaţi pictograma ZZZ sau butonul de jos. Apăsaţi amânare de câte ori doriţi. Iconic
intră în modul amânare automat dacă ignoraţi alarma mai mult de 1 minut.

Cronometrarea evenimentelor cu cronometrul
Pentru a folosi cronometrul:
1. Pe Ionic, deschideţi aplicaţia Timer (Cronometru) (
).
2. Dacă aţi folosit cronometrul cu numărătoare inversă anterior, apăsaţi pictograma
cronometru de sus.
3. Apăsaţi butonul de redare pentru a porni cronometrul.
4. Apăsaţi butonul de pauză pentru oprire.
5. Apăsaţi pictograma de resetare sau butonul de sus pentru a reseta cronometrul.
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Monitorizarea timpului scurs cu cronometrul cu
numărătoare inversă
Pentru a folosi cronometrul cu numărătoare inversă:
1.
2.
3.
4.
5.

Pe Ionic, deschideţi aplicaţia Timer (Cronometru) (
).
Dacă aţi folosit cronometrul anterior, apăsaţi pictograma clepsidră de sus.
Apăsaţi pe ecran și derulaţi pentru a seta cronometrul.
Apăsaţi butonul înapoi pentru a reveni la ecranul de numărătoare inversă.
Apăsaţi butonul de redare pentru a începe. Ionic luminează intermitent și vibrează
când timpul alocat s-a scurs.
6. Apăsaţi pictograma bifă sau butonul de jos pentru a opri alerta.

Reţineţi că cronometrul și cronometrul cu numărătoare inversă pot funcţiona în același timp.
Pentru mai multe informaţii despre utilizarea cronometrului, consultaţi help.fitbit.com.
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Monitorizarea automată
Iconic monitorizează continuu o varietate de statistici când îl purtaţi, inclusiv activitatea orară
și ritmul cardiac. Ionic vă monitorizează antrenamentele fizice și somnul automat.
Informaţiile sunt transferate pe panoul de bord la fiecare sincronizare a ceasului.

Vizualizarea statisticilor zilnice
Aplicaţia Today (Azi) (
•
•
•
•
•
•
•

) de pe Ionic monitorizează toate aceste statistici pe întreaga zi:

Pașii efectuaţi
Pașii efectuaţi în această oră
Ritmul cardiac și ritmul cardiac în repaus
Distanţa acoperită
Caloriile consumate
Etaje urcate
Minute de activitate

Aplicaţia Today (Azi)
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Pentru a schimba ordinea filelor cu statisticile zilnice din aplicaţia Today (Azi), apăsaţi și
menţineţi o filă până este selectată și apoi glisaţi-o în locaţia nouă.
Găsiţi alte informaţii pe care Ionic le captează pe panoul de bord Fitbit precum:
•
•
•

Istoricul somnului, inclusiv orele dormite și etapele de somn
Orele din zi când aţi fost în repaus comparativ cu cele în care aţi fost activ(ă) (aţi
efectuat cel puţin 250 de pași)
Istoricul antrenamentelor fizice și progresul în vederea atingerii unui obiectiv
săptămânal de antrenamente fizice

Toate statisticile Ionic, cu excepţia somnului, se resetează la miezul nopţii pentru a începe
o zi nouă.

Urmărirea unui obiectiv zilnic de activitate
Ionic vă monitorizează progresul pentru atingerea unui obiectiv zilnic de activitate la alegere.
Când vă atingeţi obiectivul, ceasul vibrează și arată o celebrare.

Selectarea unui obiectiv
Implicit, obiectivul este de 10.000 de pași pe zi, însă este posibil să fi modificat acest obiectiv
în timpul configurării. Puteţi schimba obiectivul la distanţa parcursă, caloriile consumate sau
minutele de activitate și selecta valoarea aferentă. De exemplu, puteţi păstra pașii ca și
obiectiv, însă modifica ţinta de la 10.000 la 20.000 de pași.
Pentru instrucţiuni de modificare a obiectivului, consultaţi help.fitbit.com.

Vizualizarea progresului în atingerea obiectivelor
Unele faţete de ceas prezintă un inel sau o bară de progres în atingerea a obiectivelor pentru
a vă menţine motivaţi. De exemplu, pe faţeta de ceas Gauges (Etaloane), porţiunea plină a
cercului din jurul pictogramei de numărare a pașilor din dreapta sus indică faptul că sunteţi
aproape să vă atingeţi obiectivul.

Faţeta Gauges (Etaloane)
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Monitorizarea activităţii orare
Iconic vă ajută să fiţi activi pe parcursul zilei monitorizând perioadele când staţi pe loc și
amintindu-vă să vă deplasaţi.
Dacă nu aţi parcurs cel puţin 250 de pași într-un anumit interval, cu 10 minute înainte de
încheierea intervalului orar veţi auzi o vibraţie care vă amintește să mergeţi. Când atingeţi
obiectivul de 250 de pași după primirea mementoului, veţi simţi o a doua vibraţie și veţi
vedea un mesaj de felicitare.
Pentru informaţii suplimentare despre activitatea orară, inclusiv orele la care primiţi
mementourile, consultaţi help.fitbit.com.

Memento pentru mișcare

Monitorizarea automată a antrenamentului fizic
Ionic detectează automat o serie de antrenamente fizice și le înregistrează în istoricul
antrenamentelor folosind funcţia SmartTrack. Pentru și mai multă precizie sau pentru a
vedea statisticile în timp real și rezumatul antrenamentelor pe ceas, porniţi și opriţi manual
un antrenament folosind aplicaţia Excercise (Antrenamente fizice) (

).

Pentru informaţii suplimentare privind folosirea aplicaţiei Exercise (Antrenamente fizice)
consultaţi Monitorizarea și analiza activităţii
SmartTrack se asigură că sunteţi apreciaţi pentru cele mai active momente ale zilei. Când vă
sincronizaţi ceasul după un antrenament fizic detectat de SmartTrack, veţi descoperi câteva
statistici în istoricul antrenamentelor inclusiv durata, caloriile consumate, impactul asupra
zilei dvs. și multe altele.
Implicit, SmartTrack detectează mișcarea continuă cu o durată de cel puţin 15 minute. Puteţi
crește sau diminua durata minimă sau dezactiva SmartTrack pentru 1 sau mai multe tipuri
de antrenamente fizice.
Pentru mai multe informaţii despre personalizarea și utilizarea SmartTrack, consultaţi
help.fitbit.com.
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Monitorizarea somnului
Purtaţi Ionic în pat pentru monitorizarea automată a duratei somnului și a etapelor de somn.
Pentru vizualizarea statisticilor de somn, sincronizaţi-vă ceasul când vă treziţi și verificaţi
panoul de bord.
Pentru mai multe informaţii despre monitorizarea somnului, consultaţi help.fitbit.com.

Setarea unui obiectiv de somn
Implicit, obiectivul de somn este de 8 ore pe noapte. Personalizaţi acest obiectiv pentru a vă
întruni nevoile.
Pentru informaţii suplimentare despre obiectivul de somn, inclusiv modificarea acestuia,
consultaţi help.fitbit.com.

Setarea unui memento pentru ora de culcare
Panoul de bord Fitbit poate recomanda ore de culcare și de trezire consecvente pentru a vă
ajuta să îmbunăţi consecvenţa ciclului de somn. Puteţi alege să vi se amintească noaptea
când este ora să vă pregătiţi de culcare.
Pentru mai multe informaţii despre setarea mementourilor pentru ora de culcare, consultaţi
help.fitbit.com.

Informaţii despre obiceiurile de dormit
Ionic monitorizează o serie de măsurători privind somnul când vă duceţi la culcare, cât timp
dormiţi și timpul petrecut în fiecare etapă de somn. Când folosiţi Ionic cu panoul de bord
Fitbit, ceasul dvs. vă poate ajuta să înţelegeţi modul în care programul dvs. de dormit se
compară cu alte altor persoane cu aceeași vârstă și sex.
Pentru mai multe informaţii despre etapele de somn, consultaţi help.fitbit.com.

Vizualizarea ritmului cardiac
Ionic folosește tehnologia PurePulse pentru monitorizarea automată și continuă a ritmului
cardiac. Ionic vă permite să vizualizaţi ritmul cardiac în timp real și ritmul cardiac în repaus pe
ceas în aplicaţia Today (Azi) (
pe ecranul ceasului.

). Anumite faţete de ceas afișează ritmul cardiac în timp real

În timpul antrenamentului fizic, Ionic afișează zona aferentă ritmului cardiac pentru a vă
ajuta să atingeţi intensitatea de antrenament dorită.
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Pentru informaţii suplimentare despre zonele aferente ritmului cardiac de pe Ionic, consultaţi
Verificarea ritmului cardiac.

Reglarea setării aferente ritmului cardiac
Setare aferentă ritmului cardiac de pe Ionic are două opţiuni:
•
•

Oprit- Monitorizarea ritmului cardiac este oprită.
Pornit- Monitorizarea ritmului cardiac este pornită când ceasul este la încheietura
mâinii.

Pentru a regla setarea aferentă ritmului cardiac, deschideţi aplicaţia Settings (Setări) (
pe Ionic > Heart Rate (Ritm cardiac).

)

Reţineţi că ledul verde de pe spatele Ionic continuă să lumineze intermitent chiar dacă opriţi
monitorizarea ritmului cardiac.
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Notificări
Peste 200 de telefoane diferite iOS, Android și Windows pot trimite notificări privind
apelurile, mesajele, calendarele și de alt tip către ceasul dvs. Reţineţi că telefonul și ceasul
trebuie să fie la o distanţă de 9 metri unul de celălalt pentru a primi notificări. Dacă nu
sunteţi siguri că telefonul este compatibil cu această funcţie, consultaţi
http://www.fitbit.com/devices.

Calendarul
Pentru evenimentele calendaristice, Ionic afișează titlul, locaţia și ora evenimentului pe lângă
detaliile pe care le-aţi introdus. Pentru a primi alerte calendaristice pe ceas, permiteţi
aplicaţiei calendar de pe telefon să trimită notificări.

Notificare calendaristică

Pentru telefoanele iPhone și Windows 10, Ionic afișează notificări de pe toate calendarele
sincronizate cu aplicaţia Calendar implicită.
Pentru telefoanele Android, Ionic afișează notificările calendaristice din aplicaţia calendar
aleasă în timpul configurării. Alegeţi între aplicaţia Calendar implicită de pe telefon sau
aplicaţiile calendar terţe.
De asemenea, puteţi activa notificările de la aplicaţiile Calendar terţe din App Notifications
(Notificări aplicaţie).

Notificări de configurare
Înainte să activaţi notificările din aplicaţia Fitbit, asiguraţi-vă că Bluetooth-ul de pe telefon
este pornit și că telefonul dvs. poate trimite notificări (deseori în Setări > Notificări). Urmaţi
pașii de mai jos pentru configurarea notificărilor:
1. Când ceasul se află în apropiere, pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi
pictograma Account (Cont) ( ) > fila Ionic.
2. Apăsaţi Notifications (Notificări). Când sunteţi rugaţi să conectaţi Ionic, respectaţi
instrucţiunile de pe ecran. După conectarea ceasului, Ionic va apărea în lista
dispozitivelor Bluetooth conectate la telefon. Notificările privind apelurile, mesajele și
calendarul sunt activate automat.
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3. Pentru activarea notificărilor aferente aplicaţiilor instalate pe telefon, inclusiv Fitbit și
WhatsApp, apăsaţi App Notifications (Notificări aplicaţii) și apoi activaţi notificările
specifice pe care vreţi să le vedeţi.
4. Apăsaţi Notifications (Notificări) > Ionic din colţul stânga sus pentru a reveni la
setările dispozitivului, fapt care sincronizează ceasul pentru a finaliza configurarea.
Pentru instrucţiuni de setare a notificărilor, consultaţi help.fitbit.com.

Vizualizarea notificărilor
Când telefonul și Ionic sunt în apropiere, o notificare determină vibraţia ceasului. Dacă nu
citiţi notificarea când sosește, o puteţi verifica ulterior (glisaţi pe ecranul ceasului sau apăsaţi
și menţineţi butonul de jos).

Notificări pe Ionic
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Gestionarea notificărilor
Ionic stochează până la 25 de notificări, după care cele mai vechi sunt înlocuite pe măsură ce
primiţi altele noi. Notificările se șterg automat după 24 de ore.
Pentru gestionarea notificărilor:
•
•
•
•

Pe ceas, glisaţi în sus ca să vedeţi notificările și apăsaţi pe orice notificare pentru a o
extinde.
Pentru a șterge o notificare, deschideţi-o și glisaţi la dreapta.
Pentru a șterge toate notificările odată, glisaţi în jos la baza notificărilor și apăsaţi
Clear All (Șterge tot).
Pentru a opri toate notificările de la o aplicaţie terţă, apăsaţi și menţineţi o notificare
de la acea aplicaţie și apăsaţi Off (Oprit). Pentru a porni notificările, apăsaţi și
menţineţi o notificare și apăsaţi On (Pornit) sau deschideţi aplicaţia Fitbit și găsiţi
aplicaţia specifică la Notificări.

Oprirea tuturor notificărilor
Puteţi opri toate notificările pe Ionic sau în aplicaţia Fitbit. Pentru a face acest lucru pe ceas,
glisaţi la dreapta de pe ceas pe ecranul de comenzi rapide. Apăsaţi Notifications (Notificări)
pentru a comuta setarea pe Off (Oprit).

Reţineţi că dacă folosiţi setarea Do not disturb (Nu deranjaţi) pe telefon, notificările sunt
dezactivate până opriţi setarea.

Acceptarea sau respingerea apelurilor telefonice
Dacă este conectat la un iPhone, Ionic vă permite să acceptaţi sau să respingeţi apelurile
primite. Pentru a accepta un apel, apăsaţi pictograma telefon verde de pe ecranul ceasului.
Reţineţi că nu puteţi vorbi la ceas - prin acceptarea apelului, răspundeţi la apelul de pe
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telefonul din apropiere. Pentru a respinge un apel, apăsaţi pictograma telefon roșu pentru a
direcţiona apelantul către căsuţa vocală.
Numele apelantului apare dacă persoana este în lista de contacte; în caz contrar, veţi vedea
un număr de telefon.
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Fitness și sănătate
Cu Ionic, puteţi monitoriza activitatea prin aplicaţia Exercise (Antrenamente fizice) (
finaliza antrenamentele ghidate cu aplicaţia Fitbit Coach (

) și

) de pe încheietura mâinii.

Începeţi o sesiune de respiraţie profundă personalizată cu aplicaţia Relax (Relaxare) (
)
pentru momente de calm pe parcursul zilei. Când folosiţi Ionic cu aplicaţia Fitbit, puteţi
partaja activitatea cu prietenii și familia pentru a vă menţine ritmul, a compara nivelul dvs.
general de fitness cu cel al colegilor și multe altele.

Monitorizarea și analiza activităţii
Aplicaţia Exercise (Antrenamente fizice) (
) de pe Ionic monitorizează activităţi specifice
pentru a obţine date și statistici mai specifice despre ritmul cardiac. Alegeţi din peste o
duzină de tipuri de antrenamente fizice pentru a vă personaliza aplicaţia cu cele preferate.
De exemplu, dacă participaţi la o oră de aerobic, alegeţi activitatea de aerobic pe Ionic. Unele
antrenamente fizice precum alergatul, mersul cu bicicleta și drumeţiile folosesc automat
GPS-ul pentru obţinerea de statistici suplimentare precum o hartă a traseului și altitudinea
atinsă.

Monitorizarea antrenamentelor fizice
Pentru monitorizarea antrenamentelor fizice:
1. Pe ceas deschideţi aplicaţia Exercise (Antrenamente fizice) (
).
2. Glisaţi pentru a găsi antrenamentul fizic ales.
3. Apăsaţi pe antrenamentul fizic pentru a-l selecta. Veţi vedea ecranul Let’s Go! (Să
începem!). Dacă alegeţi un antrenament fizic cu GPS, veţi vedea pictograma unui
satelit în stânga sus în timp ce ceasul încearcă să se conecteze la semnalul GPS. Când
ceasul spune conectat și vibrează, GPS-ul este conectat.
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4. Apăsaţi pictograma de redare sau butonul de jos pentru a monitoriza antrenamentul
fizic. Ionic afișează 3 statistici în timp real la alegere. Glisaţi statistica din mijloc pentru
a derula statisticile în timp real. Puteţi regla statisticile pentru a vedea setările pentru
fiecare antrenament fizic. Pentru detalii suplimentare, consultaţi Personalizarea
setărilor antrenamentelor fizice.

5. Când aţi terminat antrenamentul fizic sau vreţi să faceţi o pauză, apăsaţi butonul de
jos.
6. Când apare mesajul, confrmaţi că vreţi să finalizaţi antrenamentul fizic.
7. Apăsaţi butonul de sus pentru a vedea rezumatul antrenamentelor fizice.
8. Apăsaţi Done (terminat) pentru a închide ecranul rezumat.

Sincronizaţi ceasul pentru a memora antrenamentul fizic în istoricul antrenamentelor fizice.
Aici puteţi găsi statistici suplimentare și vedea traseul dacă aţi folosit GPS-ul.
Pentru instrucţiuni despre personalizarea tipurilor de antrenamente fizice de pe ceas,
consultaţi help.fitbit.com.

Verificarea statisticilor în timpul antrenamentelor fizice
În timpul antrenamentului fizic, Ionic afișează 3 statistici despre activitatea dvs. Personalizaţi
statisticile pe care le vedeţi pe ecran pentru a vă atinge obiectivele. Statisticile de sus și de jos
afișează 1 statistică la alegere; glisaţi statistica din mijloc pentru a derula celelalte statistici
sau a vedea ora. Consultaţi tabelul de mai jos pentru statisticile afișate implicit pe Ionic
pentru diferite tipuri de antrenamente fizice.
Pentru mai multe informaţii despre personalizarea statisticilor antrenamentelor fizice,
consultaţi help.fitbit.com.

Statistici antrenamente fizice
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Antrenament fizic

Alergat
Drumeţii
Mers

Bicicletă
(aer liber)

Cronometru
interval

Statistici disponibile
(în timpul antrenamentului fizic)

●
●
●

Distanţă (statistica de sus)
Ritm (statistica din mijloc)
Timp scurs (statistica de jos)

●
●
●

Distanţă (statistica de sus)
Viteză (statistica din mijloc)
Timp scurs (statistica de jos)

●

Denumire interval [Mișcare sau
repaus] (statistica de sus)
Intervale curente/totale (statistica
din mijloc)
Timp total rămas (statistica de
jos)

●
●

●
Golf
●
●
Bicicleta eliptică
Banda de alergat
Stair climber
Tenis

●
●

Greutăţi

●

●

Aerobic
Yoga
Bootcamp

●
●

Calorii consumate (statistica de
sus)
Distanţă (statistica din mijloc)
Timp scurs (statistica de jos)
Calorii consumate (statistica de
sus)
Ritm cardiac (statistica din mijloc)
Timp scurs (statistica de jos)
Calorii consumate (statistica de
sus)
Ritm cardiac (statistica din mijloc)
Timp scurs (statistica de jos)

Circuit
Training
Kickboxing
Arte marţiale
Pilates
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Antrenament fizic

Înot

●
●
●

Lungimi (statistica de sus)
Distanţă (statistica din mijloc)
Timp scurs (statistica de jos)

Personalizarea setărilor antrenamentelor fizice
Personalizaţi diferitele setări pentru fiecare tip de antrenament fizic direct de pe ceas. De
exemplu, puteţi alege să activaţi sau să dezactivaţi GPS-ul, să puneţi în pauză automat o
activitate când nu vă mai mișcaţi (cunoscut ca pauză automată), să primiţi alerte când
atingeţi anumite obiective în timpul antrenamentului fizic (cunoscute ca indicii) și să
monitorizaţi cursele cu GPS automat fără să deschideţi aplicaţia Exercise (cunoscut ca
Detectarea curselor).

Setările antrenamentelor fizice pe Ionic

Pentru a personaliza setarea unui antrenament fizic:
1. Pe Ionic, deschideţi aplicaţia Excercise (Antrenamente fizice) (
).
2. Navigaţi în lista de antrenamente fizice până îl găsiţi pe cel pe care vreţi să-l
personalizaţi.
3. Apăsaţi pictograma roată dinţată (
) din stânga sus și navigaţi în lista de setări.
4. Apăsaţi pe o setare pentru a o regla.
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5. La final, apăsaţi butonul înapoi pentru a reveni la ecranul antrenamentului fizic și
apăsaţi pictograma de redare pentru a începe antrenamentul fizic.

Verificarea rezumatului antrenamentului fizic
La finalul unui antrenament fizic, Ionic afișează rezumatul statisticilor.

Rezumatul curselor de alergat

Sincronizaţi funcţia de monitorizare pentru a memora antrenamentul fizic în istoricul
antrenamentelor fizice. Aici puteţi găsi statistici suplimentare și puteţi vedea traseul și
altitudinea atinsă dacă aţi folosit GPS-ul. Tabelul de mai jos prezintă statisticile pe care le vedeţi
pe ecran la finalizarea unui antrenament fizic specific.

Antrenament fizic

Rezumatul statisticilor
(sfârșitul antrenamentului fizic)

Alergat
Drumeţii
Mers

●
●
●
●
●
●
●
●

Timp scurs
Distanţă
Ritm (mediu)
Ritm cardiac (mediu)
Ritm cardiac (max)
Caloriile consumate
Pași
Altitudine atinsă

Bicicletă
(aer liber)

●
●
●
●
●
●
●
●

Timp scurs
Distanţă
Viteză (medie)
Viteză (max)
Ritm cardiac (mediu)
Ritm cardiac (max)
Caloriile consumate
Altitudine atinsă
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Cronometru

●

Altitudine atinsă
Caloriile consumate
Ritm cardiac (mediu)
Ritm cardiac (max)
Distanţă (dacă este mai mare
de zero)
Timp scurs

Golf

●
●
●
●
●
●
●

Timp scurs Distanţă
Viteză (medie)
Viteză (max)
Ritm cardiac (mediu)
Ritm cardiac (max)
Caloriile consumate
Pași

Bicicleta eliptică

●
●
●
●
●

Timp scurs
Pași
Ritm cardiac (mediu)
Ritm cardiac (max)
Caloriile consumate
Distanţă

●
●
●
●

Timp scurs
Ritm cardiac (mediu)
Ritm cardiac (max)
Caloriile consumate

●
●
●
●
●

Timp scurs
Distanţă
Lungimi
Ritm (mediu)
Caloriile consumate

interval

Banda de alergat
Stair climber
Tenis
Greutăţi
Aerobic
Yoga

●
●
●
●
●

Bootcamp
Circuit
Training
Kickboxing
Arte marţiale
Pilates
Antrenament fizic
Înot
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Verificarea ritmului cardiac
Zonele aferente ritmului cardiac vă ajută să atingeţi intensitatea de antrenament dorită. Ionic
afișează zona curentă și progresul în atingerea ritmului cardiac maxim lângă valoarea
ritmului cardiac. Pe panoul de bord Fitbit, puteţi vedea timpul petrecut în zone în timpul unei
zile sau antrenament fizic. Trei zone bazate pe recomandările Asociaţiei Americană a Inimii
sunt disponibile implicit, sau puteţi crea o zonă personalizată dacă urmăriţi un ritm cardiac
specific.

Zonele implicite ale ritmului cardiac
Zonele implicite ale ritmului cardiac sunt calculate folosind ritmul cardiac maxim estimat.
Fitbit calculează ritmul cardiac maxim cu formula obișnuită de 220 minus vârsta dvs.

Pictogramă

Zonă

Calcul

Descriere

În afara zonei

Sub 50% din ritmul
cardiac maxim.

Arderea grăsimilor

Între 50% și 69% din
ritmul cardiac maxim.

Zona de antrenamente
fizice
cu intensitate redusă spre
medie. Această zonă poate
fi un început adecvat
pentru novicii în domeniul
antrenamentelor fizice. Se
numește zona de ardere a
grăsimilor deoarece se
arde un procent mai mare
de calorii din grăsimi, însă
rata totală de ardere a
caloriilor este redusă.

Cardio

Între 70% și 84% din
ritmul cardiac maxim.

Zonă de antrenamente
fizice cu intensitate medie
spre ridicată. În această
zonă vă fortaţi fără a vă
chinui. Pentru multe
persoane acesta este zona
ţintă de antrenamente
fizice.

Ritmul cardiac poate fi
ridicat, însă nu suficient
să fie considerat
antrenament fizic.
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Vârf

Peste 85% din ritmul
cardiac maxim.

Zona cu antrenamente
fizice de intensitate mare.
Această zonă este pentru
sesiuni intense scurte care
îmbunătăţesc
performanţa și viteza.

Reţineţi că valoarea ritmului cardiac apare gri dacă ceasul caută o valoare mai puternică.

Zonele personalizate ale ritmului cardiac
În locul folosirii zonelor implicite de ritm cardiac, puteţi seta o zonă personalizată sau un ritm
cardiac maxim personalizat dacă aveţi un obiectiv specific în minte. De exemplu, atleţii de
elită pot avea o ţintă diferită de recomandările Asociaţiei Americane a Inimii pentru o
persoană normală. Când sunteţi în zona personalizată, veţi vedea o inimă plină pe ceas. Când
nu sunteţi în zonă, veţi vedea un contur de inimă.
Pentru mai multe detalii despre monitorizarea ritmului cardiac, inclusiv linkuri către
informaţii relevante ale Asociaţiei Americane a Inimii, consultaţi help.fitbit.com.

Antrenamente fizice cu Fitbit Coach
Aplicaţia Fitbit Coach (
) oferă antrenamente fizice ghidate pentru greutatea corporală
pentru a vă ajuta să fiţi în formă oriunde.
Pentru a începe un antrenament fizic:

1. Pe Ionic, deschideţi aplicaţia Fitbit Coach (
).
2. Navigaţi în lista de antrenamente fizice.
3. Apăsaţi pe un antrenament fizic și apoi apăsaţi butonul de redare pentru a
începe. Pentru a previzualiza antrenamentul, apăsaţi pictograma meniu din
dreapta sus.
Pentru mai multe informaţii despre aplicaţia Fitbit Coach, consultaţi help.fitbit.com.
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În timpul unui antrenament fizic puteţi asculta muzică prin aplicaţia Music (Muzică) (
sau aplicaţia Pandora (

)

) de pe ceas sau controla redarea muzicii pe telefon. Pentru aceasta, deschideţi mai întâi
aplicaţia Music sau Pandora și alegeţi o listă de redare. Apoi reveniţi la aplicaţia Fitbit Coach
și începeţi un antrenament fizic. Trebuie să conectaţi un dispozitiv audio Bluetooth precum
căști sau boxe la Ionic pentru a asculta muzica stocată pe ceas.
Pentru detalii privind redarea muzicii pe Ionic, consultaţi Muzică și podcast-uri.

Distribuirea activităţii
La finalizarea unui antrenament fizic, sincronizaţi ceasul cu aplicaţia Fitbit pentru a partaja
statisticile cu prietenii și familia.
Pentru mai multe informaţii despre partajarea activităţii, consultaţi help.fitbit.com.

Monitorizarea scorului cardio fitness
Când este folosit împreună cu aplicaţia Fitbit, Ionic vă ajută să monitorizaţi nivelul general de
fitness cardiovascular. Din panoul de cord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi pe fila ritmului cardiac și
apoi glisaţi pentru a vedea scorul dvs. fitness cardio (cunoscut și ca VO2 Max) și nivelul de
fitness cardio care afișează comparaţia cu ceilalţi.
Pentru informaţii suplimentare despre cardio fitness, inclusiv recomandări de îmbunătăţire a
scorului, consultaţi help.fitbit.com.

Sesiuni de respiraţie ghidată
Aplicaţia Relax (Relaxare) (
) de pe Ionic oferă sesiuni personalizate de respiraţie ghidată
pentru a vă ajuta să găsiţi momente de liniște pe parcursul zilei. Puteţi alege între sesiunile
de 2 și 5 minute.
Pentru a începe o sesiune:
1. Pe Ionic, deschideţi aplicaţia Relax (Relaxare).
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2. Sesiunea de 2 minute este prima opţiune. Apăsaţi pictograma roată dinţată (
pentru a alege sesiunea de 5 minute sau a opri vibraţia opţională. Apoi apăsaţi
butonul înapoi pentru a reveni la ecranul Relaxare.

)

3. Apăsaţi pe simbolul redare pentru a începe sesiunea și urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.

Mesajul privind respiraţia pe Ionic

După antrenamentul fizic, veţi vedea un rezumat care indică alinierea (cât de îndeaproape aţi
respectat mesajul privind respiraţia), ritmul cardiac la începutul și sfârșitul sesiunii și câte zile
aţi finalizat sesiunea de respiraţie ghidată în această săptămână.
Pentru informaţii suplimentare despre sesiunile de respiraţie ghidată, inclusiv beneficiile
practicării respiraţiei profunde și informaţiile de siguranţă, consultaţi help.fitbit.com.
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Muzică și podcast-uri
Memoraţi listele de redare preferate pe Ionic și apoi ascultaţi muzica și podcast-urile cu
căștile Bluetooth sau alt dispozitiv audio fără a avea nevoie de telefon. Pentru instrucţiuni
privind conectarea unui dispozitiv audio Bluetooth la Ionic, consultaţi Conectarea
dispozitivelor audio Bluetooth .

Pandora pe Ionic (doar în Statele Unite ale Americii)
Cu aplicaţia Pandora (
) pentru Ionic, puteţi descărca 3 dintre cele mai redate staţii
Pandora sau staţii de muzică populare pentru antrenamente fizice direct pe ceas. Reţineţi că
trebuie să aveţi un abonament plătit la Pandora și conexiune wi-fi pentru a descărca staţiile.
Pentru mai multe informaţii despre abonamentele Pandora, consultaţi help.fitbit.com.
Pentru a descărca staţiile Pandora:
1. dacă nu aţi făcut deja acest lucru, asiguraţi-vă că Ionic se poate conecta la reţeaua wifi:
a. De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma
Account (Cont) ( ) > fila Ionic.
b. Apăsaţi sau faceţi clic pe Wi-Fi Settings (Setări wi-fi).
c. Apăsaţi sau faceţi clic pe Add Network (Adăugare reţea) și respectaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a vă conecta la reţeaua dvs. wi-fi. Pentru
rezultate optime, folosiţi reţeaua wi-fi de acasă sau de serviciu.
2. Reveniţi la panoul de bord și apăsaţi sau faceţi clic pe Media.

3. Apăsaţi sau faceţi clic pe Pandora.
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4. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul Pandora. Dacă nu
aveţi un abonament Pandora plătit, faceţi upgrade la contul existent sau creaţi un
cont nou, apoi reveniţi la aplicaţia Fitbit pentru finalizarea configurării.
5. În aplicaţia Fitbit, alegeţi să sincronizaţi automat până la 3 dintre cele mai redate staţii
Pandora sau să selectaţi manual până la 3 staţii de muzică pentru antrenamente
fizice. Dacă aveţi Thumbprint Radio în contul Pandora, se descarcă pe ceas indiferent
de opţiunea aleasă.
6. Conectaţi ceasul la încărcător. Staţiile se descarcă automat când ceasul se încarcă și
se află în apropierea reţelei wi-fi sau apăsaţi Force Sync Now (Sincronizare forţată
acum) din aplicaţia Fitbit pentru a adăuga staţiile pe ceas.
După descărcarea staţiilor, conectaţi căștile, Bluetooth sau alt dispozitiv audio Bluetooth la
Ionic și deschideţi aplicaţia Pandora (
) de pe ceas pentru a asculta muzică. Nu trebuie să
fiţi conectaţi la wi-fi sau să aveţi telefonul sau computerul în apropiere.

Staţiile Pandora pe Ionic

Ionic descarcă automat staţii Pandora noi când ceasul este conectat la încărcător și în raza de
acţiune a reţelei wi-fi.
Pentru instrucţiuni suplimentare privind gestionarea staţiilor Pandora, inclusiv instrucţiunile
de îndepărtare a staţiilor, consultaţi help.fibit.com.

Muzică personală și podcast-uri
Cu aplicaţia Music (Muzică) (
) pe Ionic, puteţi memora și reda câteva ore de melodii și
podcast-uri preferate direct de pe încheietura mâinii. Pentru a descărca liste de redare pe
ceas, aveţi de nevoie de un computer Windows 10 sau un Mac conectat la wi-fi. Reţineţi că
puteţi transfera fișiere pe care le deţineţi sau pentru care nu aveţi nevoie de licenţă.

Descărcarea de muzică și podcast-uri folosind un computer cu
Windows 10
Descărcaţi listele de redare pentru muzica și podcast-urile personale din iTunes Library sau
Windows Media Player pe Ionic.
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Crearea unei liste de redare

Creaţi cel puţin 1 listă de redare cu melodii sau podcast-uri în iTunes sau Windows Media
Player pentru descărcarea pe telefon.
Dacă folosiţi iTunes, asiguraţi-vă că aprobaţi aplicaţia pentru partajarea listelor de redare cu
ceasul:
Deschideţi iTunes pe computer > Edit (Editare) > Preferences (Preferinţe) > Advanced (Avansat)
> Share iTunes Library XML with other applications (Partajaţi iTunes Library XML cu alte
aplicaţii) > OK.
Instalarea aplicaţiei Fitbit

Dacă nu aţi făcut deja acest lucru, instalaţi aplicaţia Fitbit pe computer:
1. Faceţi clic pe butonul Start (Pornire) al computerului și deschideţi Windows Store
(denumit Store (Magazin)).
2. Căutaţi “aplicaţia Fitbit” și când o găsiţi faceţi clic pe Free (Gratuit) pentru a descărca
aplicaţia. Dacă nu aţi mai descărcat o aplicaţie pe computer, veţi fi rugat să creaţi un
cont Windows Store.
3. Faceţi clic pe Microsoft account (Cont Microsoft) pentru a vă conecta la contul dvs.
Microsoft. Dacă nu aveţi un cont Microsoft, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
crea un cont nou.
4. Când aplicaţia este instalată, deschideţi-o și conectaţi-o la contul Fitbit.
Conectarea la wi-fi

Asiguraţi-vă că Ionic și computerul dvs. sunt conectate la aceeaşi reţea wi-fi:
1. De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma Account
(Cont) ( ) > fila Ionic.
2. Apăsaţi sau faceţi clic pe Wi-Fi Settings (Setări wi-fi).
3. Asiguraţi-vă că ceasul și computerul dvs. sunt conectate la aceeaşi reţea. Pentru a
vedea reţeaua la care este conectat computerul dvs., faceţi clic pe simbolul Wi-Fi
(
) de pe ecran.
4. Dacă nu aţi conectat ceasul la wi-fi încă sau trebuie să adăugaţi o reţea, faceţi clic pe
Add Network (Adăugare reţea) și respectaţi instrucţiunile de pe ecran. Pentru
rezultate optime, folosiţi reţeaua wi-fi de acasă sau de serviciu.
5. Dacă ceasul și computerul sunt conectate la reţele diferite, conectaţi manual ceasul la
aceeași reţea ca și computerul. Reveniţi la ecranul de setări WiFi din aplicaţia Fitbit,
apăsaţi pe denumirea reţelei și apoi apăsaţi Connect (Conectare).

Descărcarea listelor de redare

1. Conectaţi ceasul la încărcător.
2. Pe computer, deschideţi aplicaţia Fitbit, apăsaţi pictograma Account (Cont) (
Ionic.

) > fila
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3. Faceţi clic pe Media > Personal Music (Muzică personală).
4. Pe Ionic, deschideţi aplicaţia Music (Muzică) (
) și apoi apăsaţi Transfer Music
(Transfer muzică). Reţineţi că trebuie să derulaţi în jos pentru a vedea butonul de
transfer.

5. Așteptaţi câteva momente pentru conectarea Ionic.

6. Când apare mesajul, urmaţi instrucţiunile de pe computer pentru a alege listele de
redare pe care vreţi să le descărcaţi pe ceas. După ce alegeţi o listă de redare,
descărcarea începe automat.
7. La finalizarea descărcării, conectaţi căștile Bluetooth sau alt dispozitiv audio Bluetooth
la Ionic și deschideţi aplicaţia Music (Muzică) (

) pentru a asculta listele de redare.

Pentru mai multe informaţii despre gestionarea listelor de redare pe Ionic, consultaţi
help.fitbit.com.

Descărcarea de muzică și podcast-uri folosind un computer Mac
Descărcaţi listele de redare pentru muzica și podcast-urile personale din iTunes Library pe
Ionic.
Crearea unei liste de redare

Creaţi cel puţin 1 listă de redare cu melodii sau podcast-uri în iTunes pentru descărcarea pe
telefon.
Asiguraţi-vă că aprobaţi iTunes pentru partajarea listelor de redare cu ceasul:
Deschideţi iTunes pe computer > Preferences (Preferinţe) > Advanced (Avansat) > Share
iTunes Library XML with other applications (Partajaţi iTunes Library XML cu alte aplicaţii) >
OK.
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Conectarea la wi-fi

Asiguraţi-vă că Ionic și computerul dvs. Mac sunt conectate la aceeaşi reţea wi-fi:
1. De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi pictograma Account (Cont) ( ) > fila
Ionic.
2. Apăsaţi Wi-Fi Settings (Setări wi-fi).
3. Asiguraţi-vă că ceasul și computerul dvs. sunt conectate la aceeaşi reţea. Pentru a
vedea reţeaua la care este conectat computerul dvs., faceţi clic pe simbolul Wi-Fi
(
) de pe ecran.
4. Dacă nu aţi conectat ceasul la wi-fi încă sau trebuie să adăugaţi o reţea, faceţi clic pe
Add Network (Adăugare reţea) și respectaţi instrucţiunile de pe ecran. Pentru
rezultate optime, folosiţi reţeaua wi-fi de acasă sau de serviciu.
5. Dacă ceasul și computerul sunt conectate la reţele diferite, conectaţi manual ceasul la
aceeași reţea ca și computerul. Reveniţi la ecranul de setări WiFi din aplicaţia Fitbit,
apăsaţi pe denumirea reţelei și apoi apăsaţi Connect (Conectare).
Instalarea Fitbit Connect

Instalaţi o aplicaţie software gratuită denumită Fitbit Connect care vă permite să descărcaţi
muzică din iTunes Library pe Ionic.
1. Pe Mac, accesaţi http://www.fitbit.com/setup.
2. Derulaţi în jos și faceţi clic pe opţiunea Download for Mac (Descărcare pentru Mac).
3. Faceţi dublu clic pe Install Fitbit Connect.pkg (Instalare Fitbit Connect.pkg). Se
deschide programul de instalare Fitbit Connect.
4. Faceţi clic pe Continue (Continuare) pentru a avansa în programul de instalare.
Descărcarea listelor de redare

1. Conectaţi ceasul la încărcător.
2. Pe Mac, faceţi clic pe pictograma Fitbit Connect din colţul dreapta sus (
alegeţi Manage My Music (Gestionare muzică).
3. Conectaţi-vă la contul Fitbit.

) și apoi

4. Pe Ionic, deschideţi aplicaţia Music (Muzică) (
) și apoi apăsaţi Transfer Music
(Transfer muzică). Reţineţi că trebuie să derulaţi în jos pentru a vedea butonul de
transfer.

5. Așteptaţi câteva momente pentru conectarea Ionic.
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6. Când apare mesajul, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a alege listele de redare
pe care vreţi să le descărcaţi pe Ionic. După ce alegeţi o listă de redare, descărcarea
începe automat.
7. La finalizarea descărcării, conectaţi căștile Bluetooth sau alt dispozitiv audio
Bluetooth la Ionic și deschideţi aplicaţia Music (Muzică) (
de redare.

) pentru a asculta listele

Pentru mai multe informaţii despre gestionarea listelor de redare pe Ionic, consultaţi
help.fitbit.com.
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Controlul muzicii
Controlaţi muzica și podcast-urile redate pe Ionic sau telefon sau schimbaţi dispozitivul de
ieșire audio Bluetooth.

Controlarea muzicii pe Ionic sau schimbarea dispozitivului de ieșire
audio
1. Apăsaţi și menţineţi butonul de sus sau apăsaţi pe ecran în timp ce este redată
muzica.
2. Redaţi sau puneţi în pauză melodia sau apăsaţi săgeata din dreapta sus pentru a
trece la melodia următoare.

3. Pentru a deschide comenzi suplimentare, apăsaţi cele 3 puncte (...) din colţul stânga
sus.
4. Folosind comenzile suplimentare, reglaţi volumul și schimbaţi dispozitivul audio. În
funcţie de sursa audio, puteţi derula înapoi la o melodie anterioară și reda aleatoriu
melodiile.

Comenzile audio

5. Pentru a schimba dispozitivul de ieșire audio Bluetooth, apăsaţi pictograma
dispozitivului din stânga jos și alegeţi un dispozitiv.
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Comenzi pentru muzică

6. Apăsaţi butonul înapoi pentru a reveni la lista de melodii sau o aplicaţie.

Controlul muzicii li al conţinutului audio de pe telefon
1. Dacă aveţi un telefon Android sau Windows 10,activaţi Bluetooth Classic pentru
controlul muzicii de pe telefon. Pentru aceasta, deschideţi aplicaţia Settings (Setări) (
) pe Ionic > Bluetooth > Bluetooth Classic > Pair (Conectare).
2. De pe orice ecran, apăsaţi și menţineţi butonul de sus sau glisaţi în jos din partea de
sus a ecranului. Puteţi vedea melodia curentă redată sau melodia redată cel mai
recent.
3. Pentru a deschide comenzi suplimentare, apăsaţi cele 3 puncte (...) din colţul stânga
sus.
4. Apăsaţi Phone (Telefon) pentru a schimba sursa audio de la Ionic la telefon. Apoi
folosiţi ceasul pentru a controla conţinutul audio redat pe telefon.

Comenzi pentru muzică
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Conectarea dispozitivelor audio Bluetooth
Conectaţi până la 8 dispozitive audio Bluetooth cu Ionic, inclusiv căștile Fitbit Flyer pentru a
asculta listele de redare de pe ceas. Când adăugaţi un dispozitiv audio Bluetooth nou pentru
prima dată, asiguraţi-vă că dispozitivul și Ionic sunt în modul conectare.
Pentru a conecta un dispozitiv audio Bluetooth nou:
1. Începeţi prin activarea modului de conectare pe căștile, boxa sau alt dispozitiv audio
Bluetooth.
2. Pe Ionic, deschideţi aplicaţia Settings (Setări) (
), apoi derulaţi în jos și apăsaţi
Bluetooth.
3. Apăsaţi + New Device (Dispozitiv nou). Ionic caută dispozitivele din jur.

4. Când Ionic găsește dispozitive audio Bluetooth în jur, afișează o listă pe ecran. Apăsaţi
numele dispozitivului la care vreţi să vă conectaţi.

La finalizarea conectării, pe ecran apare o bifă.

Pentru a asculta muzică cu un dispozitiv audio Bluetooth diferit:

1. Pe Ionic, deschideţi aplicaţia Settings (Setări) (
).
2. Apăsaţi Bluetooth.
3. Apăsaţi dispozitivul audio pe care doriţi să-l folosiţi sau conectaţi un dispozitiv
nou. Apoi așteptaţi un moment pentru ca dispozitivul să se conecteze.
Pentru informaţii suplimentare privind gestionarea dispozitivelor audio Bluetooth, inclusiv
instrucţiunile de îndepărtare a unui dispozitiv, consultaţi help.fibit.com.
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Când Fitbit Flyer este conectat la Ionic, puteţi verifica nivelul bateriei pentru ambele
dispozitive de ecranul de comenzi rapide al ceasului (glisaţi la dreapta pe ceas).
În cazul în care conectaţi un dispozitiv audio Bluetooth diferit la Ionic, puteţi vedea nivelul
bateriei pe ecranul de comenzi rapide în funcţie de dispozitiv.
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Fitbit Pay
Ionic include un cip NFC încorporat care vă permite să folosiţi cardurile de credit sau debit pe
ceas. Începeţi prin configurarea Fitbit Pay din secţiunea Wallet (Portofel) a aplicaţiei Fitbit.
Apoi faceţi cumpărături în magazinele care acceptă plăţi contactless de pe ceas - chiar și când
călătoriţi la nivel internaţional.
Adăugăm în mod constant locaţii noi și emitenţi de card la lista de parteneri. Pentru a vedea
dacă cardul de plată funcţionează cu Fitbit Pay, consultaţi help.fitbit.com.

Adăugarea cardurilor de plată
Pentru a folosi Fitbit Pay adăugaţi cel puţin 1 card de credit sau debit dintr-o bancă
participantă al secţiunea Wallet (Portofel) a aplicaţiei Fitbit. Secţiunea Wallet (Portofel) este
cea în care adăugaţi sau eliminaţi carduri de plată pentru Fitbit Pay, editaţi metoda de plată
și revizuiţi achiziţiile recente.

Pentru configurarea Fitbit Pay:
1. Când ceasul se află în apropiere, pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau
faceţi clic pe pictograma Account (Cont) ( ) > fila Ionic.
2. Apăsaţi sau faceţi clic pe fila Wallet (Portofel).
3. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a adăuga un card de plată. În unele
cazuri, banda dvs. poate solicita verificare suplimentară. Dacă adăugaţi un card
pentru prima dată, veţi fi rugaţi să introduceţi un cod PIN din 4 cifre pe ceas (dacă nu
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aţi făcut deja acest lucru). Reţineţi că trebuie să aveţi Touch ID sau un cod PIN activat
pe telefon.
4. După ce adăugaţi un card, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a activa
notificările de pe telefon (dacă nu aţi făcut deja acest lucru) pentru finalizarea
configurării.
Puteţi adăuga până la 6 carduri de plată la Wallet (Portofel) și alege 1 card pentru a-l folosi la
Ionic.

Efectuarea achiziţiilor
Efectuaţi achiziţii cu Fitbit Pay la orice magazin care acceptă plăţile contactless. Pentru a
stabili dacă magazinul acceptă Fitbit Pay, căutaţi simbolul de mai jos la terminalul de plată:

Pentru a plăti cu Ionic:

Toţi clienţii cu excepţia celor din Australia:
1. Când sunteţi pregătiţi să plătiţi, apăsaţi și menţineţi butonul stâng de pe ceas 2
secunde.
2. Dacă vi se cere, introduceţi codul PIN din 4 cifre.

Cardul de plată pe Ionic
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3. După ce cardul apare pe ecran, menţineţi încheietura mâinii lângă terminalul de
plată.

Când plata s-a efectuat cu succes, ceasul vibrează și veţi vedea o confirmare pe ecran.
Dacă terminalul de plată nu recunoaște Fitbit Pay, asiguraţi-vă că ceasul este orientat spre
cititor și că casierul știe că folosiţi plata contactless.

Clienţii din Australia:
1. Dacă aveţi un card de credit sau de debit de la o bancă din Australia menţineţi ceasul
lângă terminalul de plată pentru a plăti. Dacă cardul este emis de o bancă din afara
Australiei, finalizaţi pașii 1 și 2 din secţiunea de mai sus.
2. Dacă vi se cere, introduceţi codul PIN din 4 cifre.
3. Dacă valoarea achiziţiei depășește 100 $ AU, urmaţi instrucţiunile de la terminalul de
plată. Dacă vi se solicită un cod PIN, introduceţi codul PIN al cardului (nu al ceasului).
Dacă terminalul de plată nu recunoaște Fitbit Pay, asiguraţi-vă că ceasul este orientat spre
cititor și că casierul știe că folosiţi plata contactless.
Pentru siguranţă suplimentară, trebuie să purtaţi Ionic la încheietura mâinii pentru a
utiliza Fitbit Pay.

Pentru informaţii suplimentare despre Fitbit Pay, inclusiv vizualizarea tranzacţiilor făcute cu
ceasul, consultaţi help.fitbit.com.
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Gestionarea aplicaţiilor
Fitbit App Gallery oferă aplicaţii pentru Ionic pentru satisfacerea unei varietăţi de nevoi în
materie de sănătate, fitness, cronometrare și de zi cu zi. Toate aplicaţiile sunt organizate în
grupuri de 4 pe ecran.
Unele aplicaţii de pe Ionic necesită conectarea telefonului, în timp ce alte aplicaţii pentru
funcţiile esenţiale sunt concepute pentru a fi utilizate fără telefon în apropiere. Pentru mai
multe detalii, consultaţi Utilizarea Ionic fără telefon.

Fitbit App Gallery
Accesată prin intermediul aplicaţiei Fitbit, Fitbit App Gallery este locul în care găsiţi și instalaţi
aplicaţii pentru Ionic.

Adăugarea aplicaţiilor
Adăugaţi aplicaţii noi în Ionic din Fitbit App Gallery.
Pentru a adăuga o aplicaţie:
1. Când ceasul se află în apropiere, pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau
faceţi clic pe pictograma Account (Cont) ( ) > fila Ionic.
2. Apăsaţi sau faceţi clic pe Apps (Aplicaţii) > All Apps (Toate aplicaţiile).
3. Răsfoiţi aplicaţiile disponibile. Când o găsiţi pe cea pe care vreţi s-o instalaţi, apăsaţi
sau faceţi clic pe ea.
4. Apăsaţi sau faceţi clic pe Install (instalare) pentru a adăuga aplicaţia la Ionic.

Reorganizarea aplicaţiilor
Pentru a schimba locul unei aplicaţii, apăsaţi și menţineţi o aplicaţie pe Ionic până este
selectată, apoi glisaţi-o spre o locaţie nouă. Știţi că aplicaţia este selectată când își mărește
ușor dimensiunea.

Îndepărtarea aplicaţiilor
Puteţi alege să ștergeţi majoritatea aplicaţiilor instalate pe Ionic.
Pentru a șterge o aplicaţie:
1. Când ceasul se află în apropiere, pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau
faceţi clic pe pictograma Account (Cont) ( ) > fila Ionic.
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2. Apăsaţi sau faceţi clic pe Apps (Aplicaţii).
3. În secţiunea My Apps (Aplicaţiile mele), găsiţi aplicaţia pe care vreţi să o ștergeţi.
Trebuie să derulaţi în jos pentru a vedea aplicaţiile.
4. Apăsaţi sau faceţi clic pe aplicaţie > Remove (Ștergere).

Actualizarea aplicaţiilor
Aplicaţiile de pe Ionic se actualizează automat prin Bluetooth sau wi-fi după caz. Ionic caută
actualizări când este conectat la încărcător și în raza de acţiune a reţelei
wi-fi. Când o actualizare este în curs prin Wi-Fi, pictograma de descărcare (
ecranul cu comenzi rapide.

) apare pe

Pentru mai multe informaţii despre gestionarea aplicaţiilor de pe ceas, consultaţi
help.fitbit.com.
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Actualizările firmware
Ocazional, aducem îmbunătăţiri gratuite funcţiilor și produselor, disponibile prin intermediul
actualizărilor firmware. Vă recomandă să păstraţi Ionic actualizat.
Actualizarea Ionic poate dura o oră sau mai mult și poate solicita bateria. Pentru aceasta,
recomandăm conectarea ceasului la încărcător înainte de începerea actualizării.
Când este disponibilă o actualizare firmware, veţi vedea o notificare în aplicaţia Fitbit care vă
indică să faceţi actualizarea. Când începe actualizarea, pe Ionic apare o bară de progres și în
aplicaţia Fitbit până la finalizarea actualizării. Pentru rezultate optime, asiguraţi-vă că ceasul
este încărcat și se poate conecta la reţeaua wi-fi.
Păstraţi ceasul și telefonul sau computerul aproape unele de celelalte în timpul actualizării.
Dacă aveţi probleme de actualizare a ceasului, consultaţi help.fitbit.com.
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Depanare
Dacă ceasul nu funcţionează adecvat, studiaţi ghidul nostru de depanare de mai jos. Vizitaţi
help.fitbit.com pentru informaţii suplimentare.

Semnalul de ritm cardiac lipsește
Ionic monitorizează continuu ritmul cardiac în timpul antrenamentelor fizice și pe parcursul
zilei. Ocazional, este posibil ca ritmul cardiac de pe ceas să întâmpine dificultăţi în găsirea
unui semnal bun. Când acest lucru are loc, veţi vedea linii punctate în locul în care apare de
obicei ritmul cardiac curent.

Dacă nu primiţi un semnal pentru ritmul cardiac, asiguraţi-vă că purtaţi ceasul corect,
deplasaţi-l mai sus sau mai jos pe încheietura mâinii sau strângeţi ori daţi drumul la curea.
Ionic trebuie să fie în contact cu pielea. După ce aţi ţinut braţul nemișcat și drept o perioadă
scurtă de timp, trebuie să vedeţi din nou ritmul cardiac. Dacă semnalul de ritm cardiac
lipsește în continuare, deschideţi aplicaţia Settings (Setări) (
ritmul cardiac este setat ca pornit.

) de pe ceas și asiguraţi-vă că

Semnalul GPS lipsește
Factorii de mediu, inclusiv clădirile înalte, pădurile dese, dealurile abrupte și chiar norii denși
pot interfera cu abilitatea Ionic de a se conecta la sateliţii GPS. Dacă ceasul caută semnalul
GPS în timpul unui antrenament fizic, veţi vedea mesajul „conectare” în partea de sus a
ecranului.

Pentru rezultate optime, așteptaţi ca Ionic să găsească semnalul înainte să începeţi
antrenamentul fizic.
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Conectarea la wi-fi nu se poate realiza
Dacă Ionic nu se poate conecta la wi-fi, asiguraţi-vă mai întâi că încercaţi să conectaţi ceasul
la o reţea compatibilă. Pentru rezultate optime, folosiţi reţeaua wi-fi de acasă sau de serviciu.
Ionic nu se poate conecta la reţele wi-fi de 5 GHz, WPA enterprise sau publice care necesită
conectare, abonamente sau profiluri. Pentru lista completă a reţelelor compatibile, consultaţi
Conectarea la Wi-Fi.
După ce aţi verificat dacă reţeaua este compatibilă, reporniţi ceasul și apoi încercaţi să vă
conectaţi la wi-fi din nou. Dacă vedeţi alte reţele în lista de reţele disponibilă, însă nu și
reţeaua preferată, deplasaţi ceasul mai aproape de router.
Dacă încercaţi să descărcaţi muzică sau podcast-uri personale, asiguraţi-vă că Ionic și
computerul dvs. sunt conectate la aceeași reţea wi-fi. Pentru aceasta, analizaţi etapele din
Muzică și podcast-uri. Pentru o conexiune wi-fi mai puternică, deplasaţi ceasul mai aproape
de router.
Dacă încercaţi să descărcaţi staţiile Pandora, asiguraţi-vă că reţeaua wi-fi funcţionează corect
mai întâi. Încercaţi să conectaţi alt dispozitiv la reţea. Dacă se conectează cu succes, încercaţi
din nou să descărcaţi staţia. Reţineţi că staţiile se descarcă automat când ceasul se încarcă și
se află în apropierea reţelei wi-fi sau apăsaţi Force Sync Now (Sincronizare forţată acum) din
aplicaţia Fitbit pentru a adăuga staţiile pe ceas.
Pentru mai multe informaţii despre depanarea wi-fi, consultaţi help.fitbit.com.

Comportament neașteptat
Dacă vă confruntaţi cu una dintre următoarele probleme, aceasta poate fi remediată prin
repornirea ceasului:
•
•
•

Nesincronizare în ciuda configurării reușite
Lipsa răspunsului la apăsare chiar dacă dispozitivul este încărcat
Lipsa monitorizării pașilor sau a altor date
Repornirea ceasului înseamnă repornirea dispozitivului, însă nu șterge datele.

Pentru repornirea ceasului, apăsaţi și menţineţi butoanele în apoi și de jos câteva secunde
până vedeţi sigla Fitbit pe ecran.
Pentru depanare suplimentară sau pentru a contacta Serviciul de asistenţă clienţi, consultaţi
help.fitbit.com.
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Reiniţializarea la setările din fabrică
Reiniţializaţi Ionic la setările din fabrică pentru a șterge aplicaţiile și toate datele personale de
pe dispozitiv, inclusiv cardurile de credit și de debit adăugate pentru Fitbit Pay. Dacă doriţi să
oferiţi dispozitivul Ionic unei alte persoane sau să în returnaţi pentru rambursarea banilor,
efectuaţi mai întâi reiniţializarea la setările din fabrică:
Pe Ionic, deschideţi aplicaţia Settings (Setări) (
(Reiniţializarea la setările din fabrică).

) > About (Despre) > Factory Reset
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Informaţii și specificaţii generale
Senzori
Fitbit Ionic conţine următorii senzori și motoare:
•

Un accelerometru MEMS cu 3 axe care vă monitorizează modelele de mișcare

•

Un altimetru care monitorizează modificările de altitudine

•

Un receptor GPS cu GLONASS care vă monitorizează locaţia în timpul
antrenamentului fizic

•

Un instrument optic de urmărire a ritmului cardiac

•
•

Senzor de lumină ambientală
Senzor de temperatură

Materiale
Brăţara cu care este dotat Ionic este fabricată dintr-un material din elastomer flexibil și
durabil, similar cu cel folosit la multe ceasuri sportive. Nu conţine latex. Brăţările accesorii
sunt fabricate din piele naturală.
Cadrul Ionic este fabricat din aluminiu aeronautic seria 6.000.

Tehnologia wireless
Ionic conţine un transmiţător radio Bluetooth 4.0 și un cip NFC.

Feedback tactil
Ionic conţine un motor vibrator pentru alarme, obiective, notificări și mementouri.

Baterie
Ionic conţine o baterie reîncărcabilă litiu-polimer.

Memorie
Ionic vă memorează statisticile și datele timp de 7 zile între orele de sincronizare a ceasului.
Datele memorate sunt statisticile pentru întreaga zi (inclusiv numărul de pași, distanţa,
caloriile consumate, minutele de activitate, ritmul cardiac și orele de repaus vs. cele de
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activitate), precum și etapele de somn, activitatea SmartTrack și datele privind
antrenamentele fizice.
Vă recomandăm să sincronizaţi ceasul cel puţin o dată pe zi.

Ecranul
Ionic are un ecran LCD color.

Dimensiunea brăţării
Dimensiunile brăţărilor sunt afișate mai jos. Reţineţi că brăţările accesorii vândute separat
pot varia puţin.
Brăţara mică

Este potrivită pentru o încheietură a mâinii cu o circumferinţă
între 5,5 și 6,7 inchi

Brăţară mare

Este potrivită pentru o încheietură a mâinii cu o circumferinţă
între 6,7 și 8,1 inchi

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare

Între -10 şi 45 °C
Între -20 şi -10 °C

Temperatură de nefuncţionare
Între 45 şi 60 °C
Rezistent la apă

Rezistent la apă până la 50 de metri

Altitudine de funcţionare maximă

9.144 m

Aflaţi mai multe
Pentru mai multe informaţii despre ceas și panoul de bord, vizitaţi http://help.fitbit.com.

Politica de returnare și garanţie
Informaţiile despre garanţie și politica de returnare fitbit.com le găsiţi pe fitbit.com/returns.
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Notificări de reglementare și siguranţă
Denumire model: FB503

Uniunea Europeană (UE)
Declaraţie de conformitate UE simplificată
Prin prezenta, Fitbit, Inc. Declară că echipamentul radio de tip Model FB503 respectă
Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la
următoarea adresă de internet: http://www.fitbit.com/safety.

Declaraţia de securitate
Prezentul echipament a fost testat pentru a respecta certificarea de securitate în conformitate
cu specificaţiile standardului EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 +
A2:2013.

Informaţii despre frecvenţă
Interval de frecvenţă (MHz): 2400-2483,5
Cea mai mare putere EIRP din interval (dBm): 16,88
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