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Başlarken
Hayatı standartlarınızı yükseltmek için tasarlanan Fitbit Ionic'e hoş geldiniz. Dinamik antrenmanlar, yerleşik
GPS

ve

sürekli kalp atış

hızı

izlemesi

ile

hedeflerinize

ulaşmak

konusunda

rehberlik

alın.

Http://www.fitbit.com/safety adresindeki eksiksiz güvenlik bilgilerimizi gözden geçirmek için lütfen biraz
zaman ayırın.

Kutunun İçindekiler
Ionic kutunun içinde şunlar bulunmaktadır:

Geniş bilekliğe sahip saat

Şarj Kablosu

Ek küçük bileklik

İonic'in sökülebilir bileklik bantları, ayrı olarak satılan çeşitli renk ve malzemelerden oluşur

Bu kitapçıkta neler var?
Fitbit® hesabının nasıl oluşturulacağını anlatacak ve saatinizin topladığı veriyi gösterge tablosuna
aktarabildiğinden emin olacağız. Gösterge tablosu, hedefler koyacağınız, geçmiş verilerinizi analiz
ettiğiniz, eğilimleri belirlediğiniz, yiyecek ve su kaydı yapacağınız, arkadaşlarınızla tatlı bir rekabet
tutturabileceğiniz ve daha pek çok şey yapacağınız yerdir. Ionic ayarlarını yapmaya başladığınızda,
hareket etmeye hazırsınız demektir.
Ardından, ilgilendiğiniz özelliklerin nasıl bulunacağı, kullanılacağını ve tercihlerinizin nasıl
ayarlanacağı konusunda bilgi vereceğiz. Daha fazla bilgi, ipucu ve sorun giderme için lütfen
help.fitbit.com adresindeki kapsamlı yardım içeriğimize göz atın.
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Fitbit Ionic Kurulumu
En iyi deneyimi elde etmek için iO
S, Android veya Windows 10 için Fitbit uygulamasını kullanın.
Akıllı telefonunuz veya tabletiniz yoksa, Bluetooth özellikli bir Windows 10 PC de kullanabilirsiniz.

Fitbit hesabınız, adım uzunluğunuzu hesaplamak, katettiğiniz mesafeyi, bazal metabolizma
hızını ve yaktığınız kaloriyi hesaplayabilmek için boy, kilo ve cinsiyet gibi kimi bilgilerinizi sorar.
Adınız ve günlük ortalama adım sayılarınız diğer Fitbit kullanıcıları tarafından görülebilir. Yaşınızı,
boyunuzu, kilonuzu veya konumunuzu Fitbit arkadaşlarıyla paylaşma seçeneğine sahipsiniz, ancak
verdiğiniz bilgiler hükmen ve fabrika ayarları gereği gizlidir.

Telefonunuz veya Tabletinizle Kurulum
Ücretsiz Fitbit uygulaması, iOS, Android ve Windows 10 işletim sistemlerini destekleyen 200'den
fazla cihazla uyumludur.
Başlamak için:

1.

Fitbit uygulamasını cihazınıza bağlı olarak aşağıdaki mağazalardan birinde bulabilirsiniz:
bulun. Fitbit uygulamasının telefonunuzla veya tabletinizle uyumlu olup olmadığından emin
değilseniz http://www.fitbit.com/devices adresine bakın.
• iPhone veya iPad gibi iOS cihazlariçin Apple App Store.
• Samsung Galaxy S6 ve Motorola Droid Turbo 2 gibi Android cihazlar için
Google Play Store.
• Lumia telefon veya Yüzey tableti gibi Windows 10 cihazları için Microsoft Windows
Mağazası.

2.

Uygulama yüklendiğinde uygulamayı açın ve Fitbit hesabınızı oluşturmanıza yardımcı
olacak bir dizi soruyu cevaplamak için Fitbit'e Katıl'a (Join Fitbit) dokunun ya da mevcut
hesabınızda oturum açın.

3.

Ionic'i telefonunuza veya tabletinize bağlamak veya "eşleştirmek" için ekrandaki talimatları
takip etmeye devam edin. Eşleştirme, saatin, telefonun veya tabletin birbiriyle iletişim
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kurmasını sağlar (verileri ileri geri senkronize eder).

Eşleştirme işlemini tamamladığınızda, yeni saatiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için kılavuzu okuyun
ve ardından Fitbit gösterge tablosunu keşfedin.

Windows 10 PC’nizle Kurulum
Akıllı telefonunuz yoksa, Bluetooth özellikli bir Windows 10 PC'yi ve Fitbit uygulamasını kullanarak Ionic'i
ayarlayabilir ve eşzamanlayabilirsiniz.

Bilgisayarınıza Fitbit uygulamasını indirmek için:

1. PC'nizdeki Başlat düğmesine tıklayın ve Windows Mağazasını (Store olarak adlandırılır)
açın.

2. "Fitbit uygulaması" nı arayın. Bulduktan sonra, uygulamayı bilgisayarınıza indirmek için
Ücretsiz'i tıklayın.

3. Daha önce bilgisayarınıza hiç uygulama indirmediyseniz, Windows Mağazasında bir
hesap oluşturmanız istenir.

4. Var olan Microsoft hesabınızla oturum açmak için Microsoft hesabını tıklayın. Microsoft'ta
bir hesabınız yoksa, yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları izleyin.

5. Uygulama yüklendiğinde açın ve Fitbit hesabınızı oluşturmanıza yardımcı olan bir dizi
soruyu cevaplamak için Fitbit'e Katıl'a (Join Fitbit) dokunun ya da mevcut hesabınızda oturum açın.

6. Ionic'i telefonunuza veya tabletinize bağlamak veya "eşleştirmek" için ekrandaki talimatları
izlemeye devam edin. Eşleştirme, saatin ve telefonun veya tabletin arasında bağlantı kurulmasını
sağlar. (verileri ileri geri senkronize eder).
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Eşleştirme işlemini tamamladığınızda, yeni saatiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için kılavuzu
okuyun ve ardından Fitbit gösterge tablosunu keşfedin.

Wi-Fi Bağlantısı Kurma
Kurulum sırasında Ionic'i wi-fi ağınıza bağlamanız istenir. Ionic, Fitbit App
Gallery'den çalma listelerini ve uygulamaları indirmek ve daha hızlı yazılım
güncellemeleri için Wi-Fi kullanır. İonic açık WEP, WPA kişisel ve WPA2 kişisel
veya Wi-Fi ağlarına bağlanabilir. Saatiniz 5 GHz, WPA kurumsal veya giriş,
abonelik veya profil gerektiren kamusal Wi-Fi ağlarına bağlanmaz. Bilgisayarda WiFi ağına bağlanırken bir kullanıcı adı veya alan adı için boşluklar görürseniz, ağ
desteklenmiyor demektir.
En iyi sonucu almak için, Ionic'i evinizde veya işyerinizde bulunan Wi-Fi ağınıza
bağlayın. Bağlanmadan önce ağ şifresini bildiğinizden emin olun.
Ionic'i Wi-Fi nasıl bağlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için,
help.fitbit.com adresinden yardım alabilirsiniz.

Verileri Fitbit Hesabıyla Senkronize Etme
Verileri gösterge tablosuna aktarmak için düzenli olarak Ionic'i Fitbit uygulaması ile
senkronize edin. Gösterge tablosu, ilerlemenizi kontrol edebileceğiniz, egzersiz
geçmişinizi görebileceğiniz, uyku düzeninizi takip edebileceğiniz ve daha pek çok şeyi
gerçekleştirebileceğiniz yerdir. Günde en az bir kez senkronizasyonu öneriyoruz.
Fitbit uygulaması, verileri Ionic ile senkronize etmek ve saatinizde yüklü uygulamaları
güncellemek için Bluetooth Düşük Enerji teknolojisini kullanır

.

Fitbit uygulamasını her açtığınızda, yakınında Ionic otomatik olarak senkronize olur.
İyonikAyrıca, All-Day Sync açıksa her 15 dakikada bir uygulama ile senkronize edilir.
Bu özelliği açmak için:
Fitbit uygulama gösterge tablosundan, Hesap simgesine () dokunun veya tıklayın ()>
İyonik döşeme> Tüm Gün Senkronize edin.
Ayrıca, uygulamada istediğiniz zaman senkronize et seçeneğini de kullanabilirsiniz.İ
Ionic'i Takın
Bileğinizin çevresine Ionic'i yerleştirin. Saatin "Fitbit" ile işaretlenmiş yüzü bileğinizin
altınızda olmalıdır. Genişbilek bandı yerine küçük bileklik takmanız gerekiyorsa veya
bir aksesuar bilekliği satın aldıysanız Bileklik Değiştir bölümünde bileklik değiştirme
talimatlarını bulacaksınız.
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Tüm gün kullanım
Egzersiz yapmadığınız zaman da bütün gün boyunca kullanabilmeniz için, Ionic bilek
kemiğinizden bir parmak genişliğinde geride durmalıdır

Egzersiz yaparken optimize edilmiş kalp atış hızı izleme için şu ipuçlarını aklınızda tutun: :

Egzersiz sırasında daha iyi bir uyum ve daha doğru nabız ölçümü için Ionic'i
bileğinizin üst kısmına takmayı deneyin. Bisiklet sürme veya ağırlık kaldırma
gibi pek çok egzersiz, bileğinizi sıkça bükmenize neden olur ve saatiniz
bileğinizin alt kısmındaysa bu durum kalp atış hızı sinyalini etkileyebilir.
Saatin cildinizle temas ettiğinden emin olun.

• Saatinizi takarken fazla sıkmayın; bileğinizi sıkarsanız potansiyel olarak kalp
atış hızı frekansını etkileyen kan akışı kısıtlanır. Bununla birlikte, saat, egzersiz
sırasında günlük kullanımda olduğundan daha sıkı bir şekilde bileğe
takılmalıdır.
• Yüksek yoğunluklu interval eğitimi veya bilekğinizin şiddetli ve ritmik olmayan
bir şekilde hareket ettiği diğer aktiviteler sensörün kalp atış hızı okuma
yeteneğini sınırlandırabilir. Akıllı bilekliğiniz kalp atış hızını göstermiyorsa,
bileğinizi rahatlatın ve kısa bir süre hareketsiz kalmayı deneyin (yaklaşık 10
saniye). Sonrasında kalp atış hızını görebilirsiniz.

Hangi bileğinizi seçeceğiniz hakkında
Kesinlik ve kullanım kolaylığı için, Ionic, hakim eliniz mi hakim olmayan elinizde mi
kullandığınızı bilmelidir. Hakim eliniz yazı yazarken ve yemek yerken kullandığınız
elinizdir. Ionic'i diğer bileğiniz için kullanmaya karar verirseniz, Fitbit
uygulamasındaki Wrist ayarını değiştirin.
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Temel Bilgiler
Ionic ayarlarını nasıl yöneteceğinizi, kişisel bir PIN kodunu nasıl ayarlayacağınızı,
bilek bandını nasıl değiştireceğinizi, ekranda gösterilenleri anlamayı, saatinizi şarj
etmeyi ve daha pek çok şeyi öğrenmenizi öneririz.

Ayarlarla Oynama
Parlaklık, kalp atış hızı ve eşleştirilmiş Bluetooth cihazları gibi temel ayarları
doğrudan akıllı bilekliğinizde yönetin. Ayarlar uygulamasını açın ve daha
sonra ayarları değiştirmek istediğiniz kısma dokunun. Ayarların tam listesini
görmek için hızlıca kaydırın.

Ayarlar
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Bildirimleri, egzersiz ve uyku esnasında almak istemiyorsanız, Bildirimler (Notifications) ve ardından
ayarı değiştirmek için During Exercise (Egzersiz Sırasında) veya During Sleep (Uyku Sırasında)
öğesine dokunun.

Bildirimler

Erişim Kısayolları

Görüntüyü ayarlamak için, sağdan kısayol ekranına doğru hızlıca kaydırın veb ildirim
ayarlarını yapın veya saatinizin pil düzeyini kontrol edin.
Fitbit Flyer, Ionic'e bağlıysa, kulaklıkların pil seviyesi sağ üst köşede görünür. Başka bir
Bluetooth ses aygıtı bağlıysa, pil düzeyi aygıta bağlı olarak görüntülenebilir.

Bileği kendinize döndürerek ekranı açma
Bataryanın verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Ionic'in ekranı
kullanmadığınız zamanlarda kapanır. Tekrar başlatmak için bileğinizi kendinize
doğru döndürün ya da ekrana iki kez dokunun veya herhangi bir düğmeye basın.

14

Bildirimleri açma veya kapatma
Ionic, telefonunuzdan çeşitli bildirim türleri alabilir. Bildirimleri açmak veya kapatmak
için Bildirimler'e dokunun.Bildirimleri yönetmeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için
Bildirimler bölümüne bakın.

Cihaz kilidini aç
Fitbit'inizin güvenliğini korumaya yardımcı olmak için, Fitbit uygulamasında cihaz
kilidini açın; bu eylem saatinizin kilidini açmak için kişisel bir 4 haneli PIN kodu
girmenizi ister. Saatinizden temassız ödemeler yapmak için Fitbit Pay'ı ayarladıysanız
cihaz kilidi otomatik olarak açılır ve bir kod ayarlamanız istenir. Fitbit Pay'i
kullanmıyorsanız, cihaz kilidini kullanmak isteğinize bağlıdır.

Fitbit uygulamasında cihaz kilidini açın veya PIN kodunuzu sıfırlayın:
Fitbit uygulama gösterge tablosundan, Hesap simgesine () dokunun veya tıklayın
()> İyonik döşeme> Cihaz Kilidi.
Cihaz kilidini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, help.fitbit.com adresini ziyaret
ediniz.

Bileklik kayışını değiştirme
Ionic, entegre geniş bir bileklik kayışı ve kutuda ek bir küçük bileklik kayışıyla ile
gelir. Kayışlar ayrı ayrı satılan aksesuar bantlarıyla takas edebileceğiniz iki ayrı
banda (üst ve alt) sahiptir. Bilekliklerin kayışlarının ölçümleri için, bkz. Bileklik
Boyutu.

Bileklik kayışını çıkarma

Bilekliği değiştirmek için, önce saatinize bağlı olan bandı çıkarın. Sonra yeni bir
kayış bağlamak için aşağıdaki adımları takip edin.
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1. Ionic'i ters çevirin ve kayış mandallarını bulun. Her iki uçta da kayış çerçeve
ile buluştuğu her iki uçta bir tane bulun.
2. Mandalı serbest bırakmak için kayış üzerindeki düz metal düğmeye basınız.

3. Kayışı çıkarmak için kayışı yavaşça saatten çekin.

4. Diğer tarafta da aynı hareketleri tekrarlayın.
Kayışın çıkarılmasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız veya sıkıştığında bandı hafifçe
hareket ettirinbırakmak için ileri ve geri çekin.

Yeni bir kayış takmak
Yeni bir kayış takmak için saat yerine oturduğunu hissedinceye kadar saatin
sonuna kadar bastırın. Tokalı kayış, saatin üst kısmına tutturulur.
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Ionic için Navigasyon
Ionic, renkli LCD ekranlı üç dokunmatik ekrana sahiptir:Arka, üst ve alt
ekranlar

Yan yana ve yukarı ve aşağı doğru kaydırarak veya düğmelere basarak gidin

Temel navigasyon
Ana ekran saattir. Saat üzerinde:
• Bildirimleri görmek için hızlıca kaydırın.
• Müziği kontrol etmek için aşağı doğru hızlıca kaydırın.
• Kısayolları görmek için sağa hızlıca kaydırınn.
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Saatinize yüklenen uygulamaları görmek için sola kaydırın.

Seçtiğiniz saat yüzüne bağlı olarak, Otomatik İzleme'de açıklanan günlük
istatistikler arasında gezinmek için saat ekranına da dokunabilirsiniz.
Bir uygulamayı açmak için, uygulamayı bulmak üzere hızlıca kaydırın ve ardından
uygulamaya dokunun. Uygulamaları yönetme hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
help.fitbit.com.
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Fitbit Pay kısayolları, müzik kontrolü ve bildirimler

Fitbit Pay'ı kullanarak müziği kontrol etmek ve bildirimleri görebilmek Ionic'in
düğmelerini basılı tutun. Ionic, bildirimler geldiği zaman bildirimleri görüntüler
ve daha sonra tekrar bakabilmeniz için kaydeder.
Fitbit Pay'ı kullanmak için geri düğmesini basılı tutun:

Müziği kontrol etmek için parmağınızı üst düğmeye basılı tutun:
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Bildirimleri taramak için alttaki düğmeyi basılı tutun:

En sevdiğiniz uygulamalara yapılan kısayollar
En sevdiğiniz uygulamalara hızlı erişim için Ionic'teki düğmeleri kullanın. Bu
kısayollara erişmek için, Ionic saat ekranında olmalıdır. Düğmeler şu şekilde eşleştirilir:
• Üst düğme-ilk uygulamanın ekranının sol üst kısmındaki uygulamayı açar. Eğer
uygulamalarınızı yeniden sıralamadıysanız, Today uygulaması açılır
)
.• Alt düğme - ilk uygulama ekranının sol alt tarafında bulunan uygulamayı açar.
Uygulamalarınızı yeniden sıralamadıysanız, Egzersiz uygulaması

) açılır.

Uygulamalarınızı düzenleyerek Ionic'i özelleştirin. Daha fazla ayrıntı için Uygulamaları
yeniden sıralama konusuna bakınız.
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Ekranı Kapatmak
Ionic ekranını kullanmadığınızda kapatmak için saatin yüzünü diğer elinizle kapayın

Batarya Ömrü ve Şarj
Bataryası dolu bir Ionic'in batarya ömrü 4+ gündür. Pil ömrü ve şarj döngüsü
kullanıma ve diğer etkenlere göre değişir. Tam şarj olduğunda, Ionic şunları
yapabilirsiniz:
GPS kullanan 10 saate kadar etkinlikleri izleme
12 saate kadar sürekli müzik çalın
Batarya seviyenizi görün
Batarya seviyenize istediğiniz zaman bakın: saatten kısayol ekranına doğru hızlıca
kaydırın veya Fitbit gösterge tablonuzu açın.

Full battery
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Bataryanız zayıfsa (kalan süre 24 saatten az ise), Ionic kırmızı pil göstergesi ile sizi uyarır.
Bataryanız kritik derecede düşükse (kalan 4 saatten az) kırmızı pil göstergesi yanıp söner.

Düşük Batarya

Batarya %25’in altındayken Wi-Fi Ionic’te çalışmaz.

Ionic’i Şarj Etme
1.
2.

Saatinizi şarj etmek iç3. in:
Şarj kablosunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına veya UL
onaylı bir USB duvar şarj cihazına takın.
2. Şarj kablosunun diğer ucunu, manyetik olarak birleşinceye kadar
saatin arkasındaki bağlantı noktasının yakınında tutun..

Şarj kablosu üzerindeki pimlerin bağlantı noktasına sıkıca oturduğundan emin olun. Saat titreşince ve
ekranda pil simgesi veya yüzde kaç şarj olduğuna dair görüntü geldiğinde bağlantı güvenlidir.
Şarj işleminin tamamlanması 2 saate kadar sürer. Saatiniz şarj edilirken, pil seviyesini kontrol etmek için
ekrana dokunabilir veya herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.
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Batarya Şarj Oluyor

Saatinizin Bakımı
Ionic'in düzenli olarak temizlenmesi ve kurutulması önemlidir. Talimatlar ve daha
fazla bilgi için bkz. Http://www.fitbit.com/productcare.T
Telefonunuz olmadan Ionic'i kullanın
Saatin temel işlevleri, ytelefonunuzun yakınınızda durmasına ihtiyaç duymadan
kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
● Sessiz bir alarm ayarlama
● Günlük istatistiklerinizi görün
● Saatlik aktivitenizi takip edin
● Kalp atış hızınızı görün
● Faaliyetinizi takip edin ve analiz edin
● Fitbit Koçuyla çalışın
● Rehberli solunum oturumları uygulayın
● Kişisel müzik ve podcast'ler
● Satın alma işlemi yapın
Bir etkinliği tamamladıktan sonra istatistiklerinizi gösterge tablosuna aktarmak için
Ionic'i Fitbit uygulamasıyla senkronize etmeyi unutmayın.

Saat Yüzleri
Ionic, çeşitli saat yüzleri ile birlikte gelir; böylece saatinizin görünümünü
özelleştirebilir ve en çok önem verdiğiniz istatistikleri takip edebilirsiniz. Fitbit
uygulamasında saatinizi değiştirin.
Saat yüzleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com

.

Zaman kaydı
Sabah uyanmak veya sizi belirli bir saatte uyarmak için, seçilen zamanda
nazikçe titreşen 8 sessiz alarm ayarlayabilirsiniz. Her gün veya belirli
günlerde sizi uyandırmak üzere bir alarm ayarlayın. Ayrıca, kronometre ile
zaman tutabilir veya geri sayım sayacını ayarlayabilirsiniz.
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Sessiz alarm ayarlama
Alarmlar

)uygulamasındakii sessiz alarmları doğrudan saatinizin ekranında

ayarlayın, yönetin ve silin Alarmları Fitbit uygulaması veya fitbit.com gösterge
tablosundan da yönetebilirsiniz. Alarmın nasıl ayarlanacağı ile ilgili talimatlar
için help.fitbit.com adresini ziyaret ediniz.

Alarmlar

Sessiz bir alarmı kapatma veya erteleme
Sessiz alarmınız sönerse saatiniz yanıp söner ve titreşir. Alarmı kapatmak için onay
işaretine veya alttaki düğmesine basın.
Alarmı 9 dakika ertelemek için, ZZZ simgesine dokunun veya üst düğmeye basın.
İstediğiniz kadar erteleme seçeneğine dokunabilirsiniz. Alarmı 1 dakikadan fazla süreyle
tepki vermezseniz, Ionic uyku moduna geçe
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Kronometre ile zaman takibi
Kronometreyi kullanmak için:

1. Ionic'de Zamanlayıcı uygulamasını
açın.
2. Geri sayım sayacını önceden kullandıysanız, üstteki kronometre simgesine
dokunun.
3. Kronometreyi başlatmak için yürüt düğmesine dokunun.
4. Durdurmak için duraklat düğmesine dokunun.
5. Kronometreyi sıfırlamak için sıfırlama simgesine dokunun veya üst düğmesine basın

Geri sayım sayacıyla geçen süreyi takip edin
Geri sayım sayacını kullanmak için:

1.
2.
3.
4.

İyonik'de Zamanlayıcı uygulamasını açın (
).
Daha önce kronometreyi kullandıysanız, üstteki kum saati simgesine dokunun.
Ekrana dokunun ve ardından zamanlayıcıyı ayarlamak için kaydırın.
Geri sayım ekranına dönmek için geri düğmesine basın.
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5. Başlamak için yürüt düğmesine dokunun. Verilen zaman tamamlandığında iyonik
yanıp söner ve titreşir.
6. Uyarıyı durdurmak için onay işareti simgesine veya alttaki düğmesine basın.

Kronometre ve geri sayım sayacının aynı anda çalışabileceğini unutmayın.
Zamanlayıcıyı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Help.fitbit.com
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Otomatik Takip
Ionic, saatlik aktivite ve kalp atış hızı da dahil olmak üzere, çeşitli şeyleri sürekli
takip eder. Ionic aynı zamanda egzersizinizi izler ve otomatik olarak uyku moduna
geçer. Bilgiler, saatinizi her senkronize ettiğinizde gösterge tablonuza aktarılır.
Günlük istatistiklerinizi görüntüleyin

Today uygulaması
), gün boyunca boyunca şunları takip eder:
Atılan adımları
Belli saatlerde atılan adımları
Kalp hızı ve istirahat sırasındaki kalp hızı
Katedilen mesafeyi
Yakılan kaloriyi
Kaç kat çıkıldığını

Today uygulaması
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Today uygulamasındaki günlük istatistik döşeme sırasını
değiştirmek için bir simgenin tuşunu ilgili simge seçilinceye kadar basılı
tutun ve yeni bir konuma sürükleyin.
Ionic'İn yakaladığı Fitbit gösterge tablosundaki diğer bilgileri
görüntüleyin: iyonik :
Uyku geçmişiniz, hangi saatlerde uyuduğunuz ve uyku aşamaları da dahil
olmak üzere
Gün içerisinde durağan olduğunuz ve aktif olduğunuz saatler (en az 250
adım yüründü)
Egzersiz geçmişiniz ve haftalık egzersiz hedefine doğru ilerleme
Uyku haricindeki tüm istatistikler gece yarısında sıfırlanır ve yeni güne hazır olurlar.

Günlük aktivite hedefini control edin
Ionic tracks your progress towards a daily activity goal of your choice. When you
reach your goal, the watch vibrates and shows a celebration.

Hedef Seçin
Varsayılan olarak, hedefiniz günde 10.000 adımdır. Kurulum sırasında bu hedefi
değiştirmiş olabilirsiniz. Hedefi, seyahat mesafesi, yakılan kalori veya etkin dakika
olarak değiştirebilir ve karşılık gelen bir değeri seçebilirsiniz. Örneğin, hedef olarak
adım koyabilir, ancak hedefi 10.000 adımdan 20.000 adıma değiştirebilirsiniz
.Hedefinizi değiştirme ile ilgili talimatlar için help.fitbit.com adresine bakın.
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Hedefe giden süreci izleyin

Bazı saat yüzleri motive olmanıza yardımcı olacak bir hedef ilerleme halkası veya
çubuk gösterir. Örneğin, Gauges saat yüzünde, sağ üstteki adım sayısı simgesinin
etrafındaki çemberin katı kısmı hedefinize ulaşmaya yakın olduğunuzu gösterir.

Gauges saat yüzü
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Saatlik aktivitenizi takip edin
Ionic, gün boyunca aktif kalmanıza yardımcı olur. Uzun süre hreketsiz
kaldığınızda ve hareket etmenizi gerektiğini hatırlatır. Belirli bir saatte en az 250
adım atmdıysanız söz konusu saatten 10 dakika önce yürümeniz gerektiğini
hatırlatan bir titreşim hissedeceksiniz. Bir hatırlatıcı aldıktan sonra 250 adım
hedefini yerine getirdiğinizde, ikinci bir titreşim hissedeceksiniz ve kutlama
mesajıyla karşılaşacaksınız. Hatırlatıcıları alma saatlerini nasıl özelleştireceğiniz
hakkında bilgiyi de içeren saat başı etkinlik hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
Help.fitbit.com

Hareket etmek için hatırlatıcı

Egzersizinizi otomatik olarak takip edin
Ionic, birkaç egzersizi otomatik olarak algılar ve SmartTrack özelliğini kullanarak egzersiz
geçmişinize kaydeder. Daha fazla hassasiyet için veya gerçek zamanlı istatistikleri ve saatinizdeki
egzersiz özetini görmek için Egzersiz uygulamasını kullanarak bir egzersizi manuel olarak başlatın
ve durdurun
).
Egzersiz uygulamasını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Etkinliğinizi izleme ve analiz etme
konusuna bakın.
SmartTrack, günün en aktif anları için ödül kazanmanızı sağlar. Saatinizi SmartTrack tarafından
algılanan egzersiz sonrasında senkronize ettiğinizde egzersiz geçmişinizde süresi, yakılan kalori
miktarı, gün içindeki etkisi ve diğer faktörler gibi çeşitli istatistikler bulacaksınız.
Varsayılan olarak, SmartTrack en az 15 dakika uzunluğunda sürekli hareket tespit eder. 1 veya
daha fazla egzersiz tipi için minimum süreyi artırabilir veya azaltabilir veya SmartTrack'i devre dışı
bırakabilirsiniz.
SmartTrack'i özelleştirme ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Help.fitbit.com.

Uykunuzu takip edin
Uykunuzu ve uyku aşamalarını otomatik olarak izlemek için yatakta Ionic kullanın. Nasıl
uyuduğunuzu görmek için, uyandığınızda saatinizi senkronize edin ve kontrol panelinizi kontrol
edin.
Uyku izleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com.
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Uyku hedefi ayarla

Varsayılan olarak, her gece 8 saatlik bir uyku ihtiyacınız vardır.
İhtiyaçlarınızı karşılamak için bu hedefi özelleştirin.

Nasıl değiştireceğiniz dahil, uyku amacınız hakkında daha fazla bilgi
için, bkz. Help.fitbit.com.

Yatmadan önce hatırlatıcı ayarlayın

Fitbit gösterge tablosu, uyku düzeninin tutarlılığını artırmanıza
yardımcı olmak için rutin hayatnıza uygun uyuma ve uyandırma
saatlerini önerebilir. Yatma zamanı geldiğinde size hatırlatma
gönderilmesi için ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Uyku saati hatırlatıcılarını ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
help.fitbit.com.

Uyku alışkanlıklarınız hakkında bilgi edinin

Ionic, yattığınızda, ne kadar uyuduğunuz ve uyku sırasında uyku
aşamalarında harcanan zamanınız da dahil olmak üzere çeşitli uyku
ölçümlerini izler. Ionic'i Fitbit gösterge tablosu ile kullandığınızda, uyku
düzeninizin aynı yaş aralığına ve cinsiyete sahip diğer kullanıcılara
kıyasen ne durumda olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir.

Uyku aşamaları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Help.fitbit.com.
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Uyku hedefi ayarla
Varsayılan olarak, bir gecede 8 saat uyumanız beklenir. İhtiyaçlarınızı karşılamak için bu hedefi
özelleştirin.
Nasıl değiştireceğiniz dahil, uyku hedefi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com.

Yatmadan önce hatırlatıcı ayarlayın
Fitbit kontrol paneli, uyku döngüsünün tutarlılığını artırmanıza yardımcı olmak için tutarlı uyuma ve
uyandırma saatlerini önerebilir. Yatmaya hazırlanma zamanı geldiğinde gece boyunca
hatırlatılmayı seçebilirsiniz.
Uyku saati hatırlatıcılarını ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Help.fitbit.com.
Uyku alışkanlıklarınız hakkında bilgi edinin
Ionic, yattığınızda, ne kadar uyuduğunuz ve her uyku aşamasında geçen zaman da dahil olmak
üzere çeşitli uyku ölçümlerini izler. Ionic'i Fitbit gösterge tablosu ile kullandığınızda, saatiniz uyku
düzeninizin aynı yaş aralığı ve cinsiyette olan diğer Ionic kullanıcılarına kıyasen durumunuzu
anlamanıza yardımcı olabilir.
Uyku aşamaları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com.
Kalp atış hızını görün
Ionic, kalp atış hızınızı otomatik ve sürekli takip etmek için PurePulse teknolojisini kullanır. Ionic,
gerçek zamanlı kalp atış hızınızı ve dinlenme kalp atış hızınızı Today app'taki saatinizde
görüntülemenizi sağlar
gösterir.

). Bazı saat yüzleri, gerçek zamanlı kalp atış hızınızı saat ekranında

Bir egzersiz sırasında, Ionic, seçtiğiniz egzersiz yoğunluğunu hedeflemenize yardımcı olması için
kalp atış hızı bölgesini gösterir.
Ionic, kalp atış hızı bölgeleri hakkında daha fazla bilgi için Kalp atış hızınızı kontrol etme bölümüne
bakın.
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Kalp atış hızı ayarını yapın
Ionic kalp atış hızı ayarı iki seçeneğe sahiptir:
• Off-Heart Rate izleme kapalı.
• On-Heart Rate izleme, saatiniz bileğinizin üzerinde olduğunda açık.

Heart Rate ayarını yapmak için Ayarlar uygulamasını
açın Ionic> Heart RaTE.
Heart Rate'de izlemeyi kapattığınızda bile, Ionic'in arka tarafındaki yeşil LED'in
yanıp sönmeye devam ettiğini unutmayın..
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Bildirimler
Ücretsiz Fitbit uygulaması, iOS, Android ve Windows 10 işletim sistemlerini destekleyen
200'den fazla mobil cihazla uyumludur ve bu cihazlardan bilekliğinize bildirim gelebilir.
Bildirimi almak için telefonun akılda tutulması gerektiğini ve saatin en fazla 30 metre
uzaklıktaki mesafede olması gerektiğini unutmayın. Telefonunuzun bu özellikle uyumlu
olup olmadığından emin değilseniz,
http://www.fitbit.com/devices adresini ziyaret ediniz.
Takvimi kullanmak için gerekenler
Takvim etkinlikleri için, Ionic, girdiğiniz tüm ayrıntılara ek olarak etkinliğin başlığını, yerini
ve zamanını gösterir. Saatinize takvim uyarıları almak için, telefonunuzdaki takvim
uygulamasının bildirim göndermesine izin verdiğinizden emin olun.

Takvim bildirimi

iPhone'lar ve Windows 10 telefonları için, Ionic, varsayılan Takvim uygulamasına senkronize
edilen tüm takvimlerin bildirimlerini gösterir.
Android telefonlar için, Ionic, kurulum sırasında seçtiğiniz takvim uygulamasından takvim
bildirimlerini gösterir. Telefonunuzdaki varsayılan Takvim uygulamasından veya üçüncü
tarafların takvim uygulamasından birini seçin.
Bunun dışında Uygulama Bildirimleri alt kısmından da üçüncü taraf takvim uygulamalarındaki
bildirimleri etkinleştirebilirsiniz.

Kurulum bildirimleri
Fitbit uygulamasındaki bildirimleri açmadan önce telefonunuzda
Bluetooth'un açık olduğundan ve telefonunuza bildirim
gönderilmesine izin verildiğinden (çoğunlukla Ayarlar> Bildirimler
kısmında) emin olun. Daha sonra bildirimleri ayarlamak için
aşağıdaki adımları izleyin:
1. Yakınınızdaki saatinizle, Fitbit uygulama gösterge tablosunda
Hesap simgesine ( )> Ionic simgesine dokunun.
2. Bildirimlere dokunun. Ionic'i eşlemeniz istenirse, ekrandaki
talimatları izleyin. Saatinizi eşleştirdikten sonra, ''Ionic" ifadesi,
telefonunuza bağlı Bluetooth cihazlarında belirecektir. Arama, mesaj
ve takvim bildirimleri otomatik olarak açılır.
3.

Fitbit ve WhatsApp gibi telefonunuzda yüklü olan uygulamalardan
gelen bildirimleri etkinleştirmek için Uygulama Bildirimleri'ne
dokunun ve ardından görmek istediğiniz belirli bildirimleri açın.
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Cihaz ayarlarına dönmek için sol üst köşedeki Bildirimler> İonic'e
dokunun.
Bildirimleri nasıl ayarlayacağınıza ilişkin ayrıntılı talimatlar için
help.fitbit.com adresini ziyaret ediniz.

Gelen bildirimleri görün
Telefonunuz ve Ionic kapsama alanında bulunduğunda, bir bildirim saatin titreşimine
neden olur. Bildirimi geldiğinde okumazsanız, daha sonra da kontrol edebilirsiniz (saat
ekranında hızlıca kaydırın veya alt düğmeyi basılı tutun).

Ionic’te bulunan bildirimler
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Bildirimleri yönet
Ionic, en fazla 25 bildirim saklar; daha sonra yenileri eski bildirimlerin yerini almaya başlar.
Bildirimler 24 saat sonra otomatik olarak silinir.

Bildirimleri yönetmek için:
• Bildirimlerinizi görmek için yukarı doğru hızlıca kaydırın ve genişletmek için herhangi bir bildirime
dokunun.
• Bir bildirimi silmek için, onu açın ve sağa kaydırın.
• Tüm bildirimleri bir kerede silmek için bildirimlerinizin sonuna doğru kaydırın ve Tümünü
Temizle'ye dokunun.
• Üçüncü tarafa ait bir uygulamadaki tüm bildirimleri kapatmak için o uygulamadaki bir bildirimi
basılı tutun ve Kapalı/Off'a dokunun. Bildirimleri açmak için bir bildirimi basılı tutun ve Açık/On'a
dokunun veya Fitbit uygulamasını açın ve Bildirimler'in altında belirli uygulamayı bulun

Tüm bildirimleri kapat
Ionic veya Fitbit uygulamasındaki tüm bildirimleri kapatabilirsiniz. Bunu saatinizde yapmak için
saati sağdan kısayollar ekranına doğru hızlıca kaydırın. Ayarını Kapalı olarak değiştirmek için
Bildirimler'e dokunun

.

Telefonunuzda Rahatsız Etme ayarını kullanırsanız, bildirimler, bu ayarı devre dışı
bırakana kadar devre dışı bırakılmıştır ve size ulaşmaz.

Aramaları cevaplama veya reddetme
iPhone ile eşleştirilmişse, Ionic, gelen aramaları kabul etmenize veya reddetmenize izin
verir. Kabul etmek için saatinizin ekranında bulunan yeşil telefon simgesine dokunun.
Saat aracılığıyla onuşamayacağınızı unutmayın. Bir aramayı kabul ettiğiniz takdirde
yakındaki telefonunuz aramayı cevaplamış olur. Gelen aramayı reddetmek için, kırmızı
telefon simgesine dokunun.
Arayan kişinin adı, o kişi rehberinizdeyse görünür; aksi halde yalnızca bir telefon numaras
görürsünüz.
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Fitness ve Sağlık
Ionic ile Egzersiz uygulaması

) aracılığıyla aktivitenizi izleyebilirsiniz ve direkt

bileğinizin üzerinde bulunan Fitbit Coach uygulaması

)ile rehberli egzersizleri

tamamlayabilirsiniz. Relax uygulamasında
) kişiselleştirilmiş derin nefes alma
oturumu başlatın. Günün koşuşturmasına biraz nefes alarak ara verin. Ionic'i Fitbit
uygulamasıyla beraber kullandığınızda, aktivitenizi arkadaşlarınız ve ailenizle
paylaşabilirsiniz böylece motivasyonunuzu arttırabilirsiniz. Fitness düzeyinizin
akranlarınıza kıyasen nasıl olduğunu ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

Aktivitelerinizi takip ve analiz edin
Egzersiz uygulaması ile
), daha hassas kalp hızı verileri ve istatistikleri yakalamak için
belirli etkinlikleri izler. Bir düzine egzersiz türü üzerinden en secdiklerinizi seçin. Örneğin,
bir spining sınıfına girerseniz, Ionic'teki spinning aktivitesini seçtiğinizden emin olun. Koşu,
bisiklet ve doğa yürüyüşü gibi bazı egzersizler, güzergah haritanız ve katedilen yokuş,
eğimli arazi gibi ek istatistikler yakalamak için otomatik olarak GPS kullanır.

Egzersiz Takibi
Bir egzersizi izlemek için:
1.
2.
3.

Saatinizde Egzersiz uygulamasını ) açın
İstediğiniz egzersizi bulmak için hızlıca kaydırın.
Seçmek istediğiniz egzersize dokunun. Ekranda Let's Go'yu göreceksiniz. GPS
ile bir egzersiz seçtiyseniz, saatiniz bir GPS sinyaline bağlanmaya çalışırken sol
üstte bir uydu simgesi görürsünüz. Saatiniz "bağlı" dediğinde ve saat
titreştiğinde, GPS bağlanmış olur.

4. Egzersizinizi izlemeye başlamak için oynat simgesine veya alttaki düğmeye basın.
Ionic seçtiğiniz 3 gerçek zamanlı istatistiki gösterir. Bunları görmek için gerçek zamanlı
istatistiklerinizde bulunan orta noktayı hızlıca kaydırın. Her egzersiz için ayarlarda
gördüğünüz istatistikleri ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, Egzersiz ayarlarınızı
özelleştirin sayfasına göz atın.
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4.
5.
6.
7.

Egzersiziniz bittiğinde veya duraklatmak istediğinizde, alttaki butona
tıklayınız.
İstendiğinde antrenmanı bitirmek istediğinizi teyit edin.
Egzersiz özetinizi görmek için üst düğmeye basın.
Özet ekranını kapatmak için Bitti'ye dokunun.

Egzersizinizi egzersiz geçmişinizde saklamak için saatinizi senkronize edin. GPS
kullandıysanız ek istatistikler bulabilir ve rotanızı görebilirsiniz.
Egzersiz türlerini saatinizde nasıl özelleştireceğinizle ilgili talimatlar için help.fitbit.com
adresini ziyaret ediniz.

Egzersiz sırasında istatistiklerinizi kontrol edin.
Egzersiz sırasında Ionic, aktivitenize ilişkin 3 istatistik gösterir. Hedeflerinize daha
kolay ulaşmak için ekranda gördüğünüz istatistikleri kişiselleştirin. Üst ve alt
istatistikleri seçtiğiniz 1 istatistik gösterir; diğer istatistikler arasında dolaşmak veya
saati öğrenmek için ortayı hızlıca kaydırın. Farklı egzersiz türlerine göre Ionic
tarafından varsayılan olarak gösterilen istatistikler için aşağıdaki tabloya bakın.
Ionic üzerinde egzersiz istatistiklerini kişiselleştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
help.fitbit.com

Exercise stats
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Egzersiz

Koşu
Tırmanış

Egzersiz
sırasınd
a
görüntül
enebilen
istatistik
ler
●
●
●

Mesafe (top stat)
Hız (middle stat)
Süre (bottom stat)

●
●
●

Mesafe (top kısım)
Hız (orta kısım)
Süre (alt kısım)

●

Interval adı
[Harekete geç veya
dinlen] (top stat)
Şu anki/total
intervaller (middle
stat)
Kalan süre (alt
kısım)

Yürüyüş
Bisiklet
(dışarıda)
Interval
Zamanlayıcı

●

●
Golf

●
●
●

Elliptik koşu bandı

●

Merdiven tırmanma

●
●

Yakılan kalori (üst
kısım)
Mesafe (orta kısım)
Süre (Alt kısım)
Yakılan kalori (üst
kısım)
Kalp Atışı (orta kısım)
Süre (alt kısım)

Tenis
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Ağırlık Spinning

●

Bootcamp

●

Dairesel Antrenman

●

Kickbox

Calories burned (top
stat)
Heart rate (middle
stat)
Elapsed time (bottom
stat)
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Dövüş
Sanatları
Pilates
Antrenman
Yüzme

●
●
●

Uzunluk (üst kısım)
Mesaef (orta kısım)
Süre (alt kısım)

Egzersiz ayarlarını kişiselleştirin
Egzersizlerin çeşitli ayarlarını doğrudan saatinizde özelleştirin. Örneğin, GPS'i açıp
kapatmayı, hareket etmeyi kestiğinizde otomatik olarak aktivitenin durdurulmasını
(Otomatik Duraklatma olarak bilinir) bir antrenman sırasında egzersiz sırasında belirli
dönüm noktalarına (işaretler olarak bilinir) eriştiğinizde uyarılar alabilir ve GPS'le izleri
takip edebilirsiniz Egzersiz uygulamasını (Run Detect olarak da bilinir) açmadan
otomatik olarak başlatılmasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca egzersiz sırasında ekranı açık
tutmayı seçebilirsiniz (Daima Açık Ekran olarak bilinir).

Ionic’teki egzersiz ayarları
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Bir egzersiz ayarını kişiselleştirmek için:
1. Ionic'te Egzersiz uygulamasına dokunun.
2. Kişiselleştirmek istediğiniz şeyi bulana kadar egzersiz listesine dokunun.
3. Sol üstteki dişli simgeye
) hafifçe vurun ve ayarlar listesinde ilerleyin.
4. Düzenlemek için bir ayara dokunun.
5. Bitirdiğinizde egzersiz ekranına dönmek için geri düğmesine basın ve egzersizi
başlatmak için oynat simgesine basın.

Antrenman özetinizi gözden geçirin
Bir egzersizi tamamladıktan sonra, İonic istatistiklerinizin bir özetini gösterir.

Koşu özeti

Egzersiz geçmişinizde egzersizi kaydetmek için izleyicinizi senkronize edin. Orada, ek
istatistikler bulabilir ve GPS kullandıysanız, güzergahınızı ve tepe tırmanışınızı
görebilirsiniz. Aşağıdaki grafik, belirli bir egzersizi tamamladıktan sonra ekranınızda
gördüğünüz istatistikleri göstermektedir.

Egzersiz

Koşu
Tırmanış
Yürüyüş

İstatistiklerin
özeti
(egzersiz
sonunda)
●
●
●
●
●
●
●

Süre
Mesafe
Tempo (ortalama)
Kalp hızı (ortalama)
Kalp hızı (max)
Yakılan kalori
Adım sayısı
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Bisiklet
(açıkhava)

Interval
Zamanlayıcısı

●

Yükselme kazancı

●
●
●
●
●
●
●
●

Süre
Mesafe
Tempo (ortalama)
Kalp hızı (ortalama)
Kalp hızı (max)
Yakılan kalori
Adım sayısı
Yükselme kazancı

●
●

Yakılan kalori
Kalp atış hızı
(average)
Kalp atış hızı (max)
Mesafe
(sıfırdan
yüksekse)
Geçen zaman

●
●

●
Golf

●
●
●
●
●
●
●
●

Eliptik Koşu Bandı
Merdiven Tırmanıcı
Tenis

●
●
●
●
●
●

Geçen zaman
Mesafe
Hız (ortalama)
Hız (max)
Kalp atış hızı
(average)
Kalp atış hızı (max)
Yakılan kalori
Adımlar
Geçen zaman
Adımlar
Kalp atış hızı
(ortalama)
Kalp atış hızı (max)
Yakılan kalori
Mesafe
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Ağırlık kaldırma
Spinning
Yoga Bootcamp

●
●
●
●

Geçen zaman
Kalp atışı (ortalama)
Kalp atışı (max)
Yakılan kalori

●
●
●
●
●

Geçen zaman
Mesafe
Uzunlukları
Hız (ortalama)
Yakılan kaloriler

Dairesel
antrenman
Kickboxing
Dövüş

Sanatları

Pilates
Egzersiz

Yüzme

Kalp atış hızınızı kontrol edin
Kalp atış hızı bölgeleri sayesinde hedeflemeniz gereken antrenman yoğunluğunu
seçmenize yardımcı olur. Ionic, mevcut bölgenizi gösterir ve maksimum kalp atış
hızınızın yanında en yüksek kalp hızınıza doğru ilerleme gösterir. Fitbit gösterge
tablosunda, belirli bir gün veya egzersiz sırasında bölgelere harcanan zamanınızı
görebilirsiniz. Varsayılan olarak American Heart Association önerilerine dayanan üç
bölge mevcuttur veya hedeflediğiniz belirli bir kalp atış hızına sahipseniz kendinize
özel bölge oluşturabilirsiniz.

Varsayılan Kalp Atış Hızı
Varsayılan kalp atış hızı bölgeleri tahmini azami kalp atış hızınızı kullanarak
hesaplanır. Fitbit, yaşınızdan 220 çıkarılmış ortak formül ile maksimum kalp atış
hızınızı hesaplar.
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Icon

Bölge

Hesaplama

Tanım
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Bölge Dışında

En yüksek kalp atış
hızının% 50'sinin
altında

Yağ Yakma

En yüksek kalp atış
hızının%50'si ile %
69'u arasında

Kardiyo

En yüksek kalp atış
hızının % 70 ila %
84'ü arasında

Zirve

En yüksek kalp atış
hızınızın% 85'inden
fazla

Kalp atış hızınız
yükselmiş olabilir
ancak egzersiz
yapmış sayılacak
kadar değil.
Düşül-orta
yoğunlukta
antrenman bölgesi.
Bu alanda kalmak
egzersiz yapmaya
yeni başlayanlar
için iyi olabilir. Bu
Alana Yağ Yakma
alanı olarak bilinir.
Bunun sebebi daha
fazla yağ yakımı
olmasıdır ancak
harcanan toplam
kalori daha
düşüktür.
Orta-yüksek
yoğunlukta
egzersiz alanı Bu
alanda kendinizi
daha ileri gitmek
için zorluyorsunuz
demektir. Bu alan
çoğu kişi için
hedeflenmiş
egzersiz alanıdır.
Yüksek yoğunluklu
egzersiz bölgesi. Bu
bölge kısa, yoğun,
yüksek performans
harcanan kısa
seanslar içindir.

Kalp atış hızı griye dönüyorsa saatinizin daha güçlü bir okumaya ihtiyaç duyduğunu
unutmayın..
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Kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgeleri
Varsayılan kalp atış hızı bölgelerini kullanmak yerine, belirli bir hedefiniz varsa, kişisel bir
bölge veya kişisel maksimum kalp atış hızı ayarlayabilirsiniz. Örneğin, sporcular için bu
bölge, Amerikan Kalp Derneği'nin ortalama bir insana verdiği tavsiyeden farklı olabilir.
Kişisel bölgenizde olduğunuzda, saatinizde kalbin tamamını göreceksiniz. Bölgede
olmadığınızda, kalbin iskeletini göreceksiniz.İ
Amerikan Kalp Atışı Oranı Birliği bilgilerine, ilgili bağlantılar da dahil olmak üzere kalp hızı
izleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com

Fitbit Koçuyla çalışınFitbit Coach uygulaması
) bileğinizdeyken, gittiğiniz her yerde fit
kalabilmeniz için rehber eşliğinde vücut ağırlığıyla yapılabilen egzersizler yapmanızı
sağlar. .Egzersiz başlatmak için:
1. Ionic'te, Fitbit Coach uygulamasına dokunun)
.
2. Egzersiz listesinde gezinin.
3. Bir egzersiz programına dokunun ve ardından başlatmak için oynat düğmesine basın.
Egzersizin önizlemesini yapmak için önce sağ üst köşedeki menü simgesine dokunun.
Egzersiz sırasında Müzik uygulamasıyla müzik çalabilir
veya Pandora uygulaması () veya
telefonunuzda çalmakta olan müziği kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için önce Müzik veya
Pandora uygulamasını açın ve bir çalma listesi seçin. Ardından, Fitbit Coach uygulamasına geri
dönün ve egzersiz yapmaya başlayın. Saatinizde depolanan müziği duymak için kulaklık gibi bir
Bluetooth ses cihazını veya bir hoparlörü Ionic eşleştirmeniz gerektiğini unutmayın.
Ionic müzik çalma hakkında ayrıntılı bilgi için Müzik ve Podcast'lere bakın.
Etkinliğinizi paylaşın.
Bir egzersiz tamamladıktan sonra, istatistiklerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak için
saatinizi Fitbit uygulamasıyla senkronize edin.Etkinliğinizi nasıl paylaşacağınız konusunda daha
fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com.
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Kardiyo fitness skorunuzu takip edin
Fitbit uygulamasıyla birlikte kullanıldığında, Ionic genel kardiyovasküler sağlık durumunuzu takip
etmenize yardımcı olur. Fitbit uygulama gösterge tablosundan, kalp atış hızı karo öğesine
dokunup daha sonra kardiyo fitness skorunuzu (VO2 Max olarak da bilinir) ve akranlarınıza
kıyasen ne aşamada olduğunuzu gösteren kardiyo fitness düzeyini görmek için hızlıca kaydırın.
Skorunuzu nasıl yükselteceğinize dair ipuçları da dahil olmak üzere kardiyo sporuyla ilgili daha
fazla bilgi için, help.fitbit.com adresini ziyaret ediniz.
Rehberli solunum oturumlarını uygulayın
Relax uygulaması), gün boyunca koşuşturmanın arasında nefes alabileceğiniz zamanlar
yaratmanıza yardımcı olmak için kişiye özel rehberli solunum seansları sağlar. 2 dakikalık ve 5
dakikalık oturumlar arasından seçim yapabilirsiniz.
Bir oturuma başlamak için:
1. Ionic'te, Relax uygulamasına dokunun.
2. İlk seçenek 2 dakikalık seanstır. 5 dakikalık oturumu seçmek veya isteğe bağlı titreşimi
kapatmak için dişli simgeye hafifçe dokunun). Sonra Relax ekranına dönmek için geri
düğmesine basın.

Oturumu başlatmak için oynat simgesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

Ionic’le nefes almak
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Egzersiz sonrasında performansınızı (nefes alma talimatını ne kadar doğru performe ettiğinizi), oturumun
başında ve sonundaki kalp atış hızınızı ve bir hafta içerisinde rehberli bir nefes alışverişi seanslarını kaç gün
yaptığınızı gösteren bir özet görürsünüz.
Rehberli solunum seanslar, derin ve doğru nefes almanın faydarı ve güvenlik bilgileriyle ilgili daha fazla bilgi
için help.fitbit.com adresini ziyaret ediniz.
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Müzik ve Podcast
En sevdiğiniz çalma listelerini Ionic'de saklayın ve Bluetooth kulaklıklar veya
başka bir ses aygıtıyla telefonunuza gerek kalmadan müzik ve podcast
dinleyin. Bluetooth ses cihazı ve Ionic arasında bağlantıyı kurabilmek için Pair
Bluetooth Audio Devices.

Ionic ile Pandora Kullanımı (Yalnızca ABD İÇİN)
Pandora uygulaması ile
) Ionic için, en sevdiğiniz üç Pandora istasyonunu ya da
popüler egzersiz istasyonlarını doğrudan saatinize indirebilirsiniz. Pandora için ücretli bir
aboneliğe ve istasyonları indirmek için bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyacınız olduğunu
unutmayın. Pandora abonelikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.pandora.com.
Pandora istasyonlarını indirmek için:
1. Henüz yapmadıysanız, Ionic'in Wi-Fi ağınıza bağlanabildiğinden emin olun:
a. Fitbit uygulama gösterge tablosundan, Hesap simgesine () dokunun veya tıklayın ()>
İyonik ikonu.
b. Wi-Fi Ayarları 'na dokunun.
c. Ağ Ekle simgesine dokunun ve Wi-Fi ağınıza bağlanmak için ekrandaki talimatları
izleyin. En iyi sonucu elde etmek için, ev veya iş Wi-Fi ağınızı kullanın.
2. Gösterge tablosuna dönün ve öğesine dokunun veya Medya öğesine tıklayın.
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1. Pandora'ya tıklayın.
2. Pandora hesabınıza giriş yapmak için ekrandaki talimatları izleyin. Ücretli bir Pandora
aboneliğiniz yoksa, mevcut hesabınızı yükseltin veya yeni bir hesap oluşturun ve ardından
kurulumu tamamlamak için Fitbit uygulamasına dönün.
3. Fitbit uygulamasında, en çok oynadığınız üç adet Pandora istasyonları için otomatik
senkronize etmeyi seçin veya en fazla üç adet Workout istasyonunu manuel olarak seçin.
Thumbprint Radio'yu Eğer Pandora hesabınızda kullanırsanız, seçtiğiniz seçeneğe
bakılmaksızın saatinize de indirir.
4. Saatinizi şarj cihazına takın. Saatler şarj olduğunda ve Wi-Fi şebekesi aralığında istasyonlar
otomatik olarak indirilir veya istasyonları saatinize eklemek için Fitbit uygulamasında Şimdi
Senkronize Et'i tıklayın.
İstasyonları indirdikten sonra, müzik dinlemek için Bluetooth kulaklıklarını veya başka bir
Bluetooth ses cihazını İonik'e bağlayın ve Pandora uygulamasını açın). Wi-Fi'ye bağlı olmanızın
veya yakınınızda telefonunuzun veya bilgisayarınızın olması gerekmez.

Ionic’teki Pandora istasyonları

Saat, şarj cihazına takılıyken ve Wi-Fi şebejesi aralığındayken Ionic yeni Pandora
istasyonlarını otomatik olarak indirir.
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İstasyonları yönetme talimatları da dahil olmak üzere Pandora istasyonlarınızı nasıl
yöneteceğiniz konusunda daha fazla bilgi için, bkz. help.fibit.com.

Kişisel müzik ve podcast
Müzik uygulamasıyla
) Ionic'te, birkaç saat süresince en sevdiğiniz şarkıları ve
podcast'lerini bilekliğinizde depolayabilir ve çalabilirsiniz. Çalma listelerini saatinize
indirmek için Wi-Fi bağlantısı olan bir bilgisayara ve ücretsiz Fitbit masaüstü
uygulamasına ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Yalnızca zaten sahip olduğunuz veya
bir lisansa gereksinim duymadığınız dosyaları aktarabileceğinizi unutmayın.Windows
10 PC veya Mac ile çalma listelerini nasıl indireceğinizle ilgili talimatlar için aşağıya
bakın. Windows 7/8 talimatları için, bkz. Help.fitbit.com.

Windows 10 PC İle Müzik ve Podcast İndirin
Kişisel müzik ve podcast'lerin çalma listelerini iTunes Kitaplığınızdan veya Windows Media Player'tan
İyonik'e indirin.
Bir çalma listesi oluştur
Saatinize indirmek için iTunes veya Windows Media Player'da en az 1 şarkı listesi veya podcast
oluşturun.
iTunes kullanıyorsanız, uygulamanın, playlistlerini saatinizle paylaşmasını onayladığınızdan emin olun:
Bilgisayarınızdaki iTunes'u açın> Düzenle> Tercihler> Gelişmiş> iTunes Kitaplığı XML'ini diğer
uygulamalarla paylaş> tamamlayın.
Fitbit uygulamasını yükle
Henüz yapmadıysanız, Fitbit uygulamasını bilgisayarınıza yükleyin:
1. PC'nizdeki Başlat düğmesine tıklayın ve Windows Mağazasını (Store olarak
adlandırılır) açın.
2. "Fitbit uygulaması" nı arayın ve bulduğunuzda uygulamayı indirmek için Ücretsiz'i
tıklayın. Bilgisayarınıza daha önce hiç uygulama indirmediyseniz, Windows Mağazası'nda
bir hesap oluşturmanız istenir.
3. Mevcut Microsoft hesabınızla oturum açmak için Microsoft hesabı'nı tıklayın.
Microsoft'ta bir hesabınız yoksa, yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları
izleyin.
4. Uygulama yüklendiğinde açın ve Fitbit hesabınıza giriş yapın.

Wi-Fi'ye bağlan
Ionic ve bilgisayarınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun:
1. Fitbit uygulama gösterge tablosundan, Hesap simgesine () dokunun veya tıklayın
()> İyonik döşeme.
2. Wi-Fi Ayarları'na tıklayın.
3. Saatinizin ve bilgisayarınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
Bilgisayarınızın hangi ağa bağlı olduğunu görmek için ekranınızdaki Wi-Fi simgesini ()
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tıklayın.
4. Saatinizi henüz Wi-Fi'ye bağlamadıysanız veya bir ağ eklemeniz
gerekiyorsa AğAğ Ekle'yi tıklatıp ekrandaki talimatları izleyin. En iyi sonucu elde
etmek için, ev veya iş Wi-Fi ağınızı kullanın.
5. Saatiniz ve bilgisayarınız farklı ağlara bağlıysa, saatinizi manuel olarak
bilgisayarınızla aynı ağa bağlayın. Fitbit uygulamasındaki Wi-Fi ayarları ekranına
geri dönün, ağ adına dokunun ve ardından Bağlan'a dokunun.
Çalma listelerinizi indirin
1. Saatinizi şarj cihazına takın.
2. PC'nizde Fitbit uygulamasını açın ve Hesap simgesini () tıklayın> Ionic.
3. Medya> Kişisel Müzik'i tıklayın.
4. Ionic'te, Müzik uygulamasını açın) ve ardından Müzik Aktar'a dokunun.
Aktarma düğmesini görmek için aşağı ilerlemeniz gerekebileceğini unutmayın.

1. Ionic’in bağlanabilmesi için birkaç dakika bekleyiniz.
2. Dilediğinizde, saatinize indirmek istediğiniz çalma listelerini seçmek için
bilgisayarınızdaki ekrandaki talimatları izleyin. Bir çalma listesi seçtikten sonra indirme
otomatik olarak başlar.
3. İndirme tamamlandıktan sonra, çalma listelerinizi dinlemek için Bluetooth
kulaklıklarını veya başka bir Bluetooth ses cihazını Ionic ile eşleştirin ve Müzik
uygulamasını açın).
Çalma listelerini Ionic'te yönetme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com.
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Mac'inize müzik ve podcast'leri indirin
Kişisel müzik ve podcast'lerinizin çalma listelerini iTunes Kitaplığınızdan Ionic'e
indirin.
Bir çalma listesi oluştur
Saatinize indirmek için iTunes'da şarkı veya podcast'lerin en az bir çalma listesi
oluşturun. ITunes'u çalma listelerini saatinizle paylaşması için iTunes'u
onayladığınızdan emin olun:
Bilgisayarınızda iTunes'u açın> Tercihler> Gelişmiş> iTunes Kitaplığı XML'ini diğer
uygulamalarla paylaşın> OK.
Wi-Fi'ye bağlan
Ionic ve Mac'inizin aynı Kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun:
1. Fitbit uygulama gösterge tablosundan Hesap simgesine ()> İyonik simgesine
dokunun.
2. Wi-Fi Ayarları'na dokunun.
3. Saatinizin ve bilgisayarınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
Bilgisayarınızın hangi ağa bağlı olduğunu görmek için ekranınızdaki Wi-Fi simgesini
() tıklayın.
4. Saatinizi henüz Wi-Fi'ye bağlamadıysanız veya bir ağ eklemeniz gerekiyorsa Ağ
Ekle'yi tıklatıp ekrandaki talimatları izleyin. En iyi sonucu elde etmek için, ev veya iş
Wi-Fi ağınızı kullanın.
5. Saatiniz ve bilgisayarınız farklı ağlara bağlıysa, saatinizi manuel olarak
bilgisayarınızla aynı ağa bağlayın. Fitbit uygulamasındaki Wi-Fi ayarları ekranına
geri dönün, ağ adına dokunun ve ardından Bağlan'a dokunun.
Fitbit Connect Yükleme
ITunes Kitaplığınızdan Ionic'e müzik indirmenize izin veren Fitbit Connect adlı
ücretsiz yazılım uygulaması yükleyin.
1. Mac'inizde, http://www.fitbit.com/setup adresine gidin.
2. Aşağı kaydırın ve Mac için İndir seçeneğini tıklayın.
3. Install Fitbit Connect.pkg'yi çift tıklatın. Fitbit Connect yükleyici açılır.
4. Yükleyiciyi ilerletmek için Devam Et düğmesine tıklayın.
Çalma listelerinizi indirin
1. Saatinizi şarj cihazına takın.
2. Bilgisayarınızdaki Fitbit Connect penceresinde Müziğimi Yönet'i tıklatın.
3. Fitbit hesabınıza giriş yapın.
4. Ionic'te, Müzik uygulamasını açın
) ve ardından Müzik Aktar'a dokunun. Aktarma
düğmesini görmek için aşağı ilerlemeniz gerekebileceğini unutmayın.
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1.

Ionic’in bağlanması için birkaç dakika bekleyin.

2. Dilediğinizde, saatinize indirmek istediğiniz çalma listelerini seçmek için
bilgisayarınızdaki ekrandaki talimatları izleyin. Bir çalma listesi seçtikten sonra indirme
otomatik olarak başlar.
3. İndirme tamamlandıktan sonra, çalma listelerinizi dinlemek için Bluetooth
kulaklıklarını veya başka bir Bluetooth ses cihazını Ionic ile eşleştirin ve Müzik
uygulamasını açın).
Çalma listelerini Ionic'te yönetme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com

Müzikleri kontrol etmek
Ionic'in veya telefonda çalmakta olan müzik ve podcast'leri kontrol edin veya
Bluetooth ses çıkış cihazını değiştirin.

İonic üzerinde müzik kontrolü yapın veya çıkış
cihazını değiştirin
1. Müzik çalarken üst düğmeye basın ve basılı tutun veya ekrana dokunun.
2. Bir parça çalın veya duraklatın veya sonraki parçaya atlamak için sağ üstteki oka
dokunun

.
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1. Ek kontrolleri açmak için, sol üst köşedeki 3 noktaya (...) dokunun.
2. Ek kontrollerle ses seviyesini ayarlayın ve ses cihazını değiştirin. Ses
kaynağına bağlı olarak önceki bir parçayı geri sarabilir ve şarkıları
karıştırabilirsiniz.

Audio controls

1.

Bluetooth ses çıkış cihazını değiştirmek için, sol alt taraftaki cihaz simgesine
dokunun ve bir cihaz seçin.

Music controls

2.

Parça listesine veya bir uygulamaya dönmek için geri düğmesine basınp.

Telefonunuzda müzik ve ses çalınmasını kontrol edin
1. Android veya Windows 10 telefonunuz varsa, telefonunuzdaki müziği kontrol
etmek için Bluetooth Klasörü'nü açın. Bunu yapmak için, Ayarlar’I açın
),
İyonik> Bluetooth> Bluetooth Classic> Eşleştir seçin.
2. Herhangi bir ekrandan üst düğmeye basıp basılı tutun veya ekranın üstünden
aşağı doğru hızlıca kaydırın. Mevcut parça çalmayı veya en son çalınan parçayı
görebilirsiniz.
3. Ek kontroller açmak için sol üst köşedeki 3 noktaya (...) dokunun.
4. Ses kaynağını Ionic'ten telefonunuza değiştirmek için Telefon'a dokunun.
Ardından, telefonunuzda sesi kontrol etmek için saatinizi kullanın
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Music kontrolleri
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Bluetooth Ses Aygıtlarını Bağlamak
Saatinizdeki çalma listelerini dinlemek için Fitbit Flyer kulaklıklar dahil olmak üzere, İonic'e en
fazla sekiz Bluetooth ses cihazı bağlayabilirsiniz. Yeni bir Bluetooth ses cihazını ilk kez
eklediğinizde, cihazın ve Ionic'in eşleştirme modunda olduğundan emin olun.Yeni bir
Bluetooth ses cihazını eşleştirmek için:
1. Bluetooth kulaklık, hoparlör veya diğer ses cihazınızda eşleştirme modunu etkinleştirerek
başlayın.
2. İonic'te, Ayarlar uygulamasını açın
dokunun.

) ve daha sonra aşağı inin ve Bluetooth'a

3. + Yeni Cihaz'a dokunun. Ionic yakındaki cihazları arar.
Ionic yakınlardaki Bluetooth ses aygıtlarını bulduğunda, ekranda bir liste
görüntülenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazın adına dokunun.

Eşleştirme tamamlandığında, ekranda bir onay işareti görüntülenir.
Farklı bir Bluetooth ses cihazıyla müzik dinlemek için:
1. Ionic'de Ayarlar uygulamasını açın
).
2. Bluetooth'a dokunun.
3. Kullanmak istediğiniz ses cihazına dokunun veya yeni bir cihazla eşleştirin. Ardından,
cihazın bağlanması için bir süre bekleyin.
Bir aygıtı kaldırma talimatları da dahil olmak üzere Bluetooth ses aygıtlarını yönetme hakkında
daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com.
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Fitbit Flyer, Ionic'e bağlandığında, pil seviyelerini her iki cihazınız için de saatinizin
kısayol ekranında kontrol edebilirsiniz (sağdan hızlıca kaydırın).
Farklı bir Bluetooth ses aygıtını Ionic'e bağladıysanız, cihaza bağlı olarak kısayollar
ekranında pil düzeyini görebilirsiniz..
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Fitbit Ödeme
Ionic içinde kredi ve bankamatik kartlarınızı saatinizde kullanmanızı sağlayan dahili
bir NFC yongası içerir. Fitbit uygulamasının Cüzdan (Wallet) bölümünde Fitbit Pay'ı
ayarlayarak başlayın. Ardından, uluslararası seyahatlerinizde dahi saatinizdeki
temassız ödemeleri kabul eden mağazalarda alışveriş yapın.
Fitbit Pay'ın yakında Windows 10'un Fitbit uygulamasına geleceğini unutmayın.
İş ortakları listesine sürekli olarak yeni yerler ve kart düzenleyiciler ekliyoruz.
Ödeme kartınızın Fitbit Pay ile birlikte çalışıp çalışmadığını görmek için
help.fitbit.com adresini ziyaret edin.

Ödeme Kartları Ekleme
Fitbit Pay'ı kullanmak için katılan bir bankadan Fitbit uygulamasının Cüzdan bölümüne en az 1
kredi kartı veya banka kartı ekleyin. Cüzdan, Fitbit Pay için ödeme kartları eklediğinizde ve
kaldırdığınızda kullanabilecepiniz, bir ödeme yöntemini düzenleyebileceğiniz ve son satın
alımları inceleyebileceğiniz yerdir.

Fitbit Pay ayarlarını yapmak için:
1. Yakınınızdaki saatinizle, Fitbit uygulama gösterge tablosunda Hesap
simgesine ()> Ionic simgesine tıklayın.
2. Cüzdan öğesine dokunun veya tıklayın.
3. Bir ödeme kartı eklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Bazı durumlarda
bankanızın ek doğrulama gerektirebilir. İlk kez bir kart ekliyorsanız, saatiniz
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için 4 basamaklı bir PIN kodu girmeniz istenir (henüz yapmadıysanız).
Telefonunuzda da Dokunmatik Kimliğe veya PIN koduna sahip olmanız
gerektiğini unutmayın.
4. Bir kart ekledikten sonra, kurulumu tamamlamak için telefonunuzdaki
bildirimleri etkinleştirmek (eğer henüz yapmadıysanız) için ekrandaki
talimatları izleyin.
Cüzdan'a en fazla 6 ödeme kartı ekleyebilir ve Ionic'te kullanmak üzere 1 kart
seçebilirsiniz.

Satın Alma
Fitbit Pay ile temassız ödemeleri kabul eden herhangi bir mağazada alışveriş
yapın. Mağazanın Fitbit Pay'ı kabul edip etmediğini belirlemek için ödeme
kısmında aşağıdaki simgeyi arayın:

Ionic ile ödeme yapmak için:
Avustralya dışındaki tüm müşteriler için:
1. Ödemek için hazır olduğunuzda saatinizdeki sol tuşa 2 saniye basılı tutun.
2. İstenirse, 4 haneli saat PIN kodunuzu girin.

Ionic’te bulunan Ödeme
Kartı

63

1.

Kartınız ekranda gözüktüğünde bileğinizi ödeme kısmına doğru
döndürün

Ödeme başarılı olduğunda, saatiniz titrer ve ekranın üzerine bir onay simgesi görürsünüz.
Ödeme terminali Fitbit Pay'ı tanımıyorsa, saat yüzünün okuyucuya yakın olduğundan ve temassız
ödeme gerçekleştirdiğinizinı bilindiğinden emin olun.
Avustralya'daki müşteriler:
1. Eğer bir Avustralya bankasından bir kredi kartı veya bankamatik kartınız varsa, ödemeyi yapmak
için saatinizi ödeme terminalinin yakınında tutun. Kartınız Avustralya dışındaki bir bankadaysa
yukarıdaki 1. ve 2. adımları tamamlayın.
2. İstendiği takdirde, 4 haneli saat PIN kodunuzu girin.
3. Satın alma tutarı 100 Avustralya Doları'nı aşarsa, ödeme terminalindeki talimatları izleyin. Bir PIN
kodu girmeniz istenirse, kartınızın PIN kodunu girin (saatinizin değil).
Ödeme terminali Fitbit Pay'ı tanımıyorsa, saat yüzünün okuyucuya yakın olduğundan ve kasiyerin
temassız bir ödeme kullandığınızı bildiğinden emin olun.

Daha fazla güvenlik için Fitbit Pay kullanırken Ionic’i bileğinize takınız.
Saatinizle yapılan işlemlerin süreci de dahil olmak üzere, Fitbit Pay hakkında daha
fazla bilgi için, bkz. Help.fitbit.com.
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Uygulamaları Yönetmek
Fitbit Uygulama Galerisi, Ionic için çeşitli sağlık, zindelik, zaman işleyişi ve günlük
ihtiyaçları karşılamak üzere uygulamalar sunar. Tüm uygulamalarınız ekran başına
4 grup halinde organize edilir.
Ionic'teki bazı uygulamalar, eşleştirilmiş telefonunuzu gerektirirken, diğer
uygulamalar önemli işlevler için yakınınızdaki telefon bulunmasına ihtiyaç
duymadan kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daha fazla ayrıntı için bkz.
Telefonunuz olmadan İyonik Kullanma.

Fitbit App Gallery
Accessed through the Fitbit app, the Fitbit App Gallery is where you find and install
apps for Ionic.

Yeni Uygulamalar Eklemek
Uygulama Galerisi'nden Ionic'e yeni uygulamalar ekleyin.

:

Yeni bir uygulama eklemek için
1. Yakınınızda bulunan saatinizle, Fitbit uygulama gösterge tablosunda Hesap
simgesine ( )> Ionic'e tıklayın.
2. Uygulamalar'a dokunun veya tıklayın.
3. Uygulamalarım'da, kaldırmak istediğiniz uygulamayı bulun. Bazı uygulamaları
görmek için aşağı inmeniz gerekebilir.
4. Uygulamaya dokunun veya tıklayın > Kaldır'a tıklayın.

Uygulamaların Güncellenmesi
Ionic'de bulunan uygulamalar otomatik olarak Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden
gerektiği gibi güncellenir. Ionic, şarj cihazına takıldığında ve Wi-Fi şebekenizin
kapsama alanında güncellemeleri arar. Kısayollar ekranında, Wi-Fi üzerinden bir
güncelleme yapıldığında indirme simgesi) görüntülenir..

Uygulamaları yeniden sıralama
Bir uygulamanın yerini değiştirmek için, bir uygulamayı seçilene kadar basılı tutun ve
ardından yeni bir konuma sürükleyin.
Uygulamanın boyut arttıkça seçildiğini biliyorsunuz.
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Uygulamaları kaldırma

Ionic'te yüklü çoğu uygulamayı silmeyi seçebilirsiniz.

Bir uygulamayı kaldırmak için:
1. Yakınınızda bulunan saatinizle, Fitbit uygulama gösterge tablosunda Hesap
simgesine (
)> Ionic'e tıklayın.
2. Uygulamalar'a dokunun veya tıklayın.
3. Uygulamalarım'da, kaldırmak istediğiniz uygulamayı bulun. Bazı uygulamaları
görmek için aşağı inmeniz gerekebilir.
4. Uygulamaya dokunun veya tıklayın > Kaldır'a tıklayın.
Uygulamaları Güncellemek
Ionic'de bulunan uygulamalar otomatik olarak Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden gerektiği
gibi güncellenir. Ionic, şarj cihazına takıldığında ve Wi-Fi şebekenizin kapsama
alanında güncellemeleri arar. Kısayollar ekranında, Wi-Fi üzerinden bir güncelleme
yapıldığında indirme simgesi) görüntülenir.

Saatinizde uygulamaların kurulumunu nasıl yapacağınız ve kullanacağınızla ilgili daha
fazla bilgi için bkz.

help.fitbit.com.
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Yazılım Güncellemeleri
Zaman zaman ürün yazılım güncellemeleri aracılığıyla ücretsiz özellik geliştirme ve
ürün geliştirmeleri yapıyoruz. Ionic'i güncel tutmanızı öneririz.
Ionic'in güncellenmesi bir saat kadar sürebilir ve belli bir miktar batarya gücünüzün
olmasını gerektirebilir. Bu nedenle, güncellemeyi başlatmadan önce saatinizi şarj
cihazına takmanızı öneririz.
Bir yazılım güncellemesi geldiğinde, Fitbit uygulamasında güncellemeyi
gerçekleştirmenizi teşvik eden bir bildirim görürsünüz. Güncellemenin
başlangıcından sonuna kadar Ionic ve Fitbit uygulamasında bir ilerleme çubuğu
görünür. En iyi sonucu elde etmek için saatinizin bataryasının dolu olduğundan ve
Wi-Fi bağlantınız olduğundan emin olun.
Güncelleme işlemi sırasında saatinizi, telefonunuzu veya bilgisayarınızı birbirine
yakın tutun.
Saatinizi güncelleme konusunda sorun yaşıyorsanız, help.fitbit.com adresini ziyaret
edin.
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Arıza Giderme
Saatiniz düzgün çalışmıyorsa, aşağıdaki sorun giderme rehberimizi inceleyin. Daha fazla
bilgi için help.fitbit.com adresini ziyaret edin.

Kalp atış hızı sinyalinin olmaması
Ionic, egzersiz yaparken ve gün boyunca kalp atış hızınızı sürekli olarak takip eder. Bazen
saatinizdeki kalp atış hızı, iyi bir sinyal bulmakta güçlük çekebilir. Bu gerçekleştiğinde,
mevcut kalp atış hızının göründüğü yerde noktalı çizgiler görürsünüz.

Nabız sinyali almıyorsanız, öncelikle saatinizi doğru şekilde taktığınızdan emin olun,
bileğinizin üstünde üst tarafa veya alt tarafa sıkarak veya gevşek bir şekilde
takabilirsiniz. Ionic, cildinizle temas halinde olmalıdır. Kolunuzu kısa bir süre
hareketsiz ve düz tuttuktan sonra kalp atış hızınızı tekrar görebiliyor olmanız
gerekir. Kalp atış hızı sinyali hâlâ eksikse, saatinizdeki Ayarlar uygulamasını açın
) ve Kalp Atış Hızının Açık olarak ayarlandığından emin olun.

GPS sinyalinin olmaması

Uzun binalar, yoğun orman, dik tepeler ve hatta sık ormanlar ve kalın bulut örtüsü
gibi çevre faktörleri, Ionic'in GPS uydularına bağlanma kabiliyetine müdahale
edebilir. Egzersiziniz sırasında saatiniz bir GPS sinyali arıyorsa, ekranın üst
kısmında "bağlanıyor" ifadesini göreceksiniz.
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En iyi sonuçları elde etmek için, egzersiz programınızı başlatmadan önce Ionic'in sinyal
bulmasını bekleyin.
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Wi-Fi'ye bağlanılamıyor
Ionic, kablosuz ağa bağlanamıyorsa, öncelikle saatinizi uyumlu bir ağa bağlamaya
çalıştığınızdan emin olun. En iyi sonucu elde etmek için, ev veya işyeri Wi-Fi
ağınızı kullanın. Ionic 5GHz Kablosuz, WPA kurumsal veya oturum açma, abonelik
veya profil gerektiren genel ağlara bağlanamaz. Uyumlu ağ türlerinin bir listesi için,
bkz. Wi-Fi'ye bağlanma.
Ağın uyumlu olduğundan emin olduktan sonra, saatinizi yeniden başlatın ve
ardından tekrar kablosuz bağlantı kurmayı deneyin. Kullanılabilir ağlar listesinde
diğer ağları görmenize rağmen tercih ettiğiniz ağ görünmüyorsa, saatinizi
yönlendiricinize daha yakınlaştırın.
Müzik veya podcast indirmeye çalışıyorsanız, Ionic ve bilgisayarınızın aynı Wi-Fi
ağına bağlı olduğundan emin olun. Bunu yapmak için, Müzik ve Podcast'teki
adımları gözden geçirin. Daha güçlü bir Wi-Fi bağlantısı elde etmek için, saatinizi
yönlendiricinize yaklaştırın.
Pandora istasyonlarını indirmeye çalışıyorsanız, önce Wi-Fi ağınızın düzgün
çalıştığından emin olun. Ağınıza başka bir cihaz bağlamayı deneyin. Başarılı bir
şekilde bağlanırsa, istasyonunuzu indirmeyi tekrar deneyin.
Saatler şarj edilirken ve kablosuz ağınızın kapsama alanındayken istasyonların
otomatik olarak indirildiğini veya istasyonları saatinize eklemek için Fitbit
uygulamasında Şimdi Senkronize Et'i (For Sync Now) tıkladığına dikkat edin.
Wi-Fi sorunlarının nasıl giderileceğine ilişkin daha fazla bilgi için, help.fitbit.com adresini
ziyaret ediniz.
Beklenmeyen Durumlar
Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşırsanız, saatinizi yeniden başlatmanız sorunu çözebilir:
• Başarılı bir kuruluma rağmen senkronize edilemiyor
• Şarj edilmesine rağmen dokunmalara ve tıklamalara cevap alamıyorsanız
• Adımlarınızı veya diğer verilerinizi takip edemiyorsanız

Saatinizi yeniden başlattığınız takdirde aygıt yeniden başlar ancak hiçbir veri silinmez.
Saatinizi yeniden başlatmak için, ekranda Fitbit logosu görene kadar arka ve alt düğmeleri
birkaç saniye basılı tutun.
Ek sorun giderme veya Müşteri Desteği ile iletişime geçmek için help.fitbit.com adresine
bakın.

71

Fabrika Ayarlarına Dönüş
Fabrika ayarlarına geri dönmek, Fitbit Ödemesi için eklediğiniz kredi kartı ve bankamatik kartı
da dahil olmak üzere uygulamaları ve cihazdaki tüm kişisel verileri silmek için yapılır. Ionic'i
başka bir kişiye vermek istiyorsanız veya iadesi için geri ödeme yapmak istiyorsanız önce
fabrika ayarlarına dönmek için sıfırlamayı tamamlamanız gerekir:
Ionic’te Ayarlar uygulamasını açın

) > Hakkında > Fabrika ayarlarına geri dön
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Genel Bilgilendirme&Özellikler
Sensörler
Fitbit Ionic aşağıdaki sensörleri ve motorları içerir:
Hareket düzeninizi takip eden bir MEMS 3 eksenli ivmeölçer
Yükseklik değişikliklerini izleyen bir altimetre
GLONASS'a sahip GPS alıcısı, egzersiz sırasında konumunuzu takip eder
Optik nabızölçer
Ortam ışığı sensörü
Sıcaklık sensörü

Malzeme
Ionic ile birlikte verilen bileklik, birçok spor saatinde kullanılana benzer şekilde
esnek, dayanıklı bir elastomer malzemeden yapılır. Lateks içermez. Aksesuar
bileklik bantları orijinal deri renklerinde mevcuttur. Ionic çerçeve aerograde 6.000
serisi alüminyumdan yapılmıştır.

Kablosuz Teknoloji
Ionic, bir Bluetooth 4.0 radyo alıcısı ve NFC çipi içerir.

Dokunsal Geri Bildirim.
Ionic alarmlar, hedefler, bildirimler ve hatırlatıcılar için bir titreşim motoru içerir.

Batarya
Ionic, şarj edilebilir bir lityum-polimer pil içerir.

Hafıza
Ionic, istatistiklerinizi ve verilerinizi, saatinizi senkronize ettiğiniz saatleri 7 gün
boyunca saklar. Saklanan veriler All-Day istatistiklerinden oluşur (basamaklar, mesafe,
yakılan kalori,aktif dakika, kalp atış hızı ve hareketsiz ve aktif saatler)Bunun yanı sıra
uyku aşamaları, SmartTrack etkinliği ve egzersiz verileri de barındırır. Saatinizi günde
en az bir kez senkronize etmenizi öneririz.

Ekran
Ionic renkli LCD ekrana sahiptir.
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Bilekliğin boyutları
Bileklik boyutları aşağıda gösterilmiştir. Ayrı olarak satılan aksesuar bilekliklerinin biraz
daha farklı olabileceğini unutmayın.
Kısa bileklik

Çevresi 5.5 ila 6.7 inç arasında olan bilekler için

Uzun bileklik

Çevresi 6.7 ila 8.1 inç arasında olan bilekler için

Çevresel Etmenler
Çalışma Sıcaklığı

14° to 113° F
(-10° to 45° C)
-4° to 14° F
(-20 to -10° C)

Çalışamayacağı Sıcaklık
113° to 140° F
(45° to 60° C)
Suya Dayanıklılık
Maksimum Çalışma Yüksekliği

50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı

30,000 feet
(9,144 m)

Daha Fazla Bilgi İçin
Saat ve gösterge tablosu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. http://
help.fitbit.com.
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İade Politikası ve Garanti
Garanti bilgileri ve fitbit.com iade politikası http://www.fitbit.com/returns adresinde
bulunabilir.
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Yasal & Güvenlik Bildirimleri
Model Adı: FB503
ABD: Federal Communications Commission (FCC) bildirgesi
Kullanıcıya Bildirim: FCC ve Industry Canada kimlikleri cihazınızda da
görüntülenebilir.
Içeriği görüntülemek için:
Ayarlar > Hakkında> Yasal bildirimler hakkında bilgi
Bu cihaz FCC bölüm 15 FCC Kurallarına uygundur.
İşletim aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak
üzere, alınan
parazitleri kabul etmelidir
FCC Uyarısı
Fitbit, Inc. tarafından onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı
çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital
cihaz sınırlamalarına uyduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, konut kurulumunda zararlı girişime
karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir,
kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde
zararlı parazite neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda girişime neden
olmayacağına dair bir garanti bulunmamaktadır. Bu ekipman radyo veya televizyon alımında
zararlı parazitlere neden oluyorsa ve bu da cihazı kapatıp açarak tespit edilebiliyorsa, kullanıcı
aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçı alınarak parazit düzeltilmeye çalışmalıdır:

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin
Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın
Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlayın.
Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.
Bu cihaz, genel veya kontrolsüz ortamlarda RF'ye maruz kalma durumunda ilgili FCC
gerekliliklerini yerine getirir.
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FCC ID: XRAFB503

Canada: Industry Canada (IC) statement
Notice to the User: The FCC and Industry Canada IDs can also be viewed on your
device. To view content:
Tap Settings > About > Regulatory Info.
This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled
environments.
Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des
environnements publics ou incontrôlée
IC Notice to Users in accordance with the current RSS GEN:
This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1.
2.

this device may not cause interference, and
this device must accept any interference, including interference that may
cause undesired operation of the device

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence
(s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:
1.
2.

Cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et
Cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui
peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositive

IC: 8542A-FB503

Avrupa Birliği (AB)
Basitleştirilmiş AB Uyum Beyanı
İşbu belge ile Fitbit, Inc, radyo ekipmanı tipinde Model FB503'ün 2014/53 /
AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uyumu beyanının tam
metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir:
http://www.fitbit.com/safety.
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Déclaration UE de conformité simplifiée
Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB503 sont
conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont
disponibles dans leur intégralité sur le site suivant: www.fitbit.com/safety.

Dichiarazione di conformità UE semplificata
Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB503 è conforme
alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet:www.fitbit.com/safety.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB503 die Richtlinie
2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen
kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety.

Declación UE de Conformidad simplificada
Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB503
cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de
conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.fitbit.com/safety.

Güvenlik Bildirimi
Bu ekipman, EN Standardı spesifikasyonlarına uygun olarak güvenlik sertifikasına uyabilesi için
test edilmiştir: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A 12: 2011
+ A2:2013.

Frekans Bilgisi
Frekans aralığı (MHz): 2400-2483.5
Aralıktaki en yüksek EIRP gücü (dBm): 16.88
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Australia and New Zealand
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your
device. To view the content:
Tap Settings > About > Regulatory Info.

China
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your
device. To view the content:
Tap Settings > About > Regulatory Info.
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Israel
51-61887 התאמה אישור
המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אי.

Japan
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your
device. To view the content:
Tap Settings > About > Regulatory Info.

Oman
OMAN-TRA/TA-R/4605/17
D090258

Philippines
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Serbia

И 005 17

Singapore

South Africa
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your
device. To view the content:
Tap Settings > About > Regulatory Info.
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South Korea
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your
device. To view the content:
Tap Settings > About > Regulatory Info.
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Taiwan
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your
device. To view the content:
Tap Settings > About > Regulatory Info.
Fitbit Model FB503

CCAJ17LP4710T8

Article 12
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Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase
the power, or change the characteristics and functions of the original design of the
certified lower power frequency electric machinery.

Article 14
The application of low power frequency electric machineries shall not affect the
navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the
service will be suspended until improvement is made and the interference no longer
exists. The foregoing legal communication refers to the wireless telecommunication
operated according to the telecommunications laws and regulations. The low power
frequency electric machinery should be able to tolerate the interference of the
electric wave radiation electric machineries and equipment for legal communications
or industrial and scientific applications.

United Arab Emirates
TRA Registered No.: ER56752/17
Dealer No.: 35294/14

Vietnam
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© 2017 Fitbit, Inc. Tüm hakları saklıdır. Fitbit ve Fitbit logosu, Fitbit'in ABD'deki
ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Fitbit ticari
markalarının tam listesi http://www.fitbit.com/legal/trademarklist- linkinde
bulunabilir. Bahsedilen üçüncü taraf ticari markaları, ilgili sahiplerin malıdır.
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