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Getting Started
Sizi tüm hedeflerinize ulaştıracak kalp atış hızı takipçisi akıllı bileklik Fitbit Alta HR™'e
hoşgeldiniz. Güvenlikle ilgili bilgilere http://www.fitbit.com/safety adresinden göz
atabilirsiniz.

Kutuda neler var?
Fitbit Alta HR kutusunun içinde:

Akıllı bileklik

Şarj kablosu

Alt ve üst değiştirilebilir kayışlar ayrı satılan diğer renkler ve malzemelerle takas edilebilir.

Bu kitapçıkta neler var?
Bir Fitbit® hesabı oluşturarak ve akıllı bilekliğinizin topladığı verileri Fitbit gösterge tablosuna
aktarabilmesini sağlayarak sizi hızlı bir şekilde cihazı kullanmaya başlatacağız. Gösterge tablosunda
hedefler belirleyebilir, geçmiş verilerinizi analiz edebilir, eğilimleri tanımlayabilir, yiyecek ve su kaydı
yapabilir, arkadaşlarınızla yarışabilir ve keşfedeceğiniz daha birçok şeyi yapabilirsiniz.
Akıllı bilekliğinizi kurmayı bitirir bitirmez hayatınıza hareketi getirmeye demektir. Kurulumun ardından,
sizi ilgilendiren özellikleri nasıl bulabileceğinizi ve kullanabileceğinizi açıklayıp tercihlerinizi ayarlama
yollarını göstereceğiz. Daha fazla bilgi, ipucu ve sorun giderme hakkında bilgi edinmek için lütfen http://
help.fitbit.com adresindeki kapsamlı makalelerimize göz atın.
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Fitbit Alta HR Kurulumu
En iyi deneyimi elde etmek için iOS, Android veya Windows 10 için Fitbit uygulamasını kullanın. Akıllı
telefonunuz veya tabletiniz yoksa, Bluetooth özellikli bir Windows 10 PC de kullanabilirsiniz. Diğer
opsiyonlar için help.fitbit.com.
Fitbit hesabınız, örneğin adım uzunluğunuzu hesaplayarak yürüdüğünüz mesafeyi, bazal metabolizma
hızını ve yaktığınız kaloriyi hesaplayabilmek için boy, kilo ve cinsiyet gibi kimi bilgilerinizi sorar. Yaşınızı,
boyunuzu, kilonuzu veya konumunuzu Fitbit arkadaşlarıyla paylaşma seçeneğine sahipsiniz, ancak
verdiğiniz bilgiler siz değiştirmediğiniz sürece hükmen ve fabrika ayarları gereği gizlidir.

Mobil cihazınızda akıllı bilekliğinizin kurulumu

Ücretsiz Fitbit uygulaması, iOS, Android ve Windows 10 işletim sistemlerini destekleyen 200'den
fazla cihazla uyumludur.
Başlamak için:
1.
Fitbit uygulamasının telefonunuzla veya tabletinizle uyumlu olup olmadığından emin
değilseniz http://www.fitbit.com/devices adresini ziyaret ediniz.

2.!Fitbit uygulamasını cihazınıza bağlı olarak aşağıdaki mağazalardan birinde bulabilirsiniz:
• iPhone veya iPad gibi iOS cihazlar için 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.
3. Uygulamayı yükleyin. Eğer Mağaza'da bir hesabınız yoksa uygulamayı yüklemeden önce bir hesap yaratmanız
istenecektir.
4. 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.
5. Fitbit Alta HR'yi telefonunuza veya tabletinize bağlamak veya "eşleştirmek" için ekrandaki talimatları
takip etmeye devam edin. Eşleştirme, saatin ve telefonun veya tabletin birbiriyle iletişim 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'nizde akıllı bilekliğinizin kurulumunu yapma
IAkıllı telefonunuz yoksa, Bluetooth özellikli bir Windows 10 PC'yi ve Fitbit uygulamasını kullanarak
Charge 2'yi ayarlayabilir ve eşzamanlayabilirsiniz. Windows 10 kurulu mobil cihazlar için geçerli olan Fitbit
uygulaması bilgisayarınız için de uygundur.
Bilgisayarınıza Fitbit uygulamasını indirmek için:
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1.! PC'nizdeki Başlat düğmesine tıklayın ve Windows Mağazasını (Store olarak adlandırılır)
açın.
2. 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. Charge 2'yi telefonunuza veya tabletinize bağlamak veya "eşleştirmek" için ekrandaki talimatları
izlemeye devam edin. Eşleştirme, saatin ve telefonun veya tabletin birbiriyle iletişim kurmasını
sağlar (verileri ileri geri senkronize eder).!

Eşleştirme işlemini tamamladığınızda, yeni akıllı bilekliğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için
kullanma kılavuzu okuyun ve ardından Fitbit gösterge tablosunu keşfedin

Mac'inizde akıllı bilekliğinizin kurulumunu yapma

Uyumlu bir mobil cihazınız yoksa, akıllı bilekliğinizi Bluetooth özellikli bir Mac ile kurabilir ve
istatistiklerinizi görmek için fitbit.com gösterge tablosunu kullanabilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak için
önce Charge 2'nin fitbit.com gösterge tablosuyla verilerinizi senkronize etmesini sağlayan Fitbit Connect
adlı ücretsiz bir yazılım uygulaması yükleyeceksiniz.
Fitbit Connect'i yüklemek ve izleyicinizi kurmak için:

1.!http://www.fitbit.com/setup adresine gidin.
2. Aşağı kaydırın ve indirmek için seçeneği tıklayın. Düğme bilgisayarınızın türünü doğru bir
şekilde gösteriyorsa (örneğin, "Mac için İndir" yazıyorsa) doğru türünü seçin, ardından düğmeyi
tıklayın.
3. Bir dosyayı açma veya kaydetme seçeneğini görürsünüz; açma seçeneğini seçin. Birkaç saniye
sonra Fitbit Connect'i kurmak için bir seçenek göreceksiniz.

4.! Install Fitbit Connect.pkg'yi çift tıklatın. Fitbit Connect yükleyici açılır.
5. Yüklemeye devam ettirmek için Devam düğmesini tıklatın.
6. İstendiğinde Yeni Bir Donanım Aygıtı Ayarla'yı seçin
7. Bir Fitbit hesabı oluşturmak için ekrandaki talimatları izleyin veya mevcut hesabınıza giriş
yapın ve akıllı bilekliğinizi Fitbit Connect ile bağlayın.
Kurulum adımlarını tamamladığınızda, Fitbit yeni Flex 2'yi tanımaya başlarken size rehberlik eder ve sizi
fititme.com gösterge tablosuna götürür.
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Akıllı bilekliğinizdeki verilerinizi Fitbit hesabınıza senkronize etmek
Flex 2'yi kullanmaya başladığınızda, Charge 2'yi düzenli olarak Fitbit gösterge tablonuzla senkronize
etmeniz gerekir. Gösterge tablosu ilerlemeyi izleyeceğiniz yerdir, egzersiz geçmişinizi görüp,hyku
düzeninizi takip edin, tatlı bir rekabete girin ve çok daha fazlasını yapmak için motivasyon bulun. Günde
en az bir kez senkronizasyon yapmanızı öneriyoruz.
Fitbit uygulamaları ve Fitbit Connect, Bluetooth Düşük Enerji (BLE) teknolojisini Fitbit akıllı bileklik ile
senkronize etmek için kullanıyor.Fitbit uygulamasını her açtığınızda, eşleştirilmiş takip cihazı
yakınındaysa otomatik olarak senkronizasyon gerçekleşir. Ayrıca, uygulamada istediğiniz zaman
senkronize et seçeneğini de kullanarak senkronizasyon yapabilirsiniz.
Fitbit Connect, akıllı bileklik bilgisayarın 20 metrelik uzaklığındaysa her 15 dakikada bir eşitlenir.
Senkronize etmek için, bilgisayarınızdaki tarih ve saate yakın yerdeki Fitbit Connect simgesini tıklayın ve
Şimdi Senkronize Et'i seçin
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Fitbit Alta HR'yi tanıyın
Bu bölümde akıllı bilekliğiniiz nasıl takacağınız ve şarj edeceğinize dair bilgileri bulabilirsiniz. Bir aksesuar
bilekliği satın aldıysanız Bileklik Değiştir bölümünde bileklik değiştirme talimatlarını bulacaksınız.
Bileğe Nasıl Takılır?
En rahat ve optimal kullanım için aşağıda yer alan talimatlara göz atın.
Tüm gün kullanım ve egzersiz
Egzersiz yapmadığınız zaman da bütün gün boyunca kullanabilmeniz için, Fitbit Alta HR bilek
kemiğinizden bir parmak genişliğinde geride durmalıdır
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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.
Kolunuzdaki kan akışı gitgide arttığından, akıllı bilekliği bir kaç cm yukarıya hareket ettirirseniz
kalp atış hızı sinyali daha iyi algılanabilir.. Bisiklet sürme veya ağırlık kaldırma gibi pek çok
egzersiz, bilekinizi sıkça bükmenize neden olur ve saatiniz bileğinizin alt kısmındaysa bu durum
kalp atış hızı sinyalini etkileyebilir

•! 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. Saatiniz kalp atış hızını göstermiyorsa, bileğinizi
rahatlatın ve kısa bir süre hareketsiz kalmayı deneyin (yaklaşık 10 saniye).
Sonrasında kalp atış hızını görebilirsiniz.
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Bilek tercihi ve baskın el
Daha doğru bilgiler edinmek için akıllı cihazınızın hangi bileğin üzerine takılması gerektiğini bilmeniz
gerekir. Baskın eliniz genellikle yazı yazdığınız veya bir şeyler atmak için kullandığınız eldir.
Kurulum sırasında akıllı bilekliğinizi hangi kolunuza takılacağınız sorulur. Daha sonra bilekliği takmak
istediğiniz bileğinizi değiştirmek isterseniz Wrist/Bilek ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz. Handedness
ayarlarından da baskın elinizi değiştirebilirsiniz. Her iki ayar da Fitbit uygulamasının Hesap kısmında
veya fitbit.com gösterge tablosu ayarlarının Kişisel Bilgiler kısmında bulunabilir.

Dokunmatik ekran kullanımı
Alta HR, yatay veya dikey olarak kullanılabilen OLED dokunmatik ekrana sahiptir. Benzersiz bir tasarıma
sahip birkaç saat yüzü arasından istediğinizi seçebilirsiniz. İstatistiklerinize geçiş yapmak için ekrana bir
seferlik dokunun.
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Alta HR'yi kullanmadığınızda ekran kapalıdır. Ekranı açmak için:
•! Akıllı bilekliğinizin üstüne iki kere dokunun
•! Bileğinizi kendinize doğru çevirin. Quick View olarak bilinen bu özellik, izleyici
ayarlarınızdan devre dışı bırakılabilir.
En iyi sonuç için ekranın kayışla birleştiği noktaya hafifçe dokunun.

Batarya Şarjı
Tam olarak şarj edilmiş Alta HR'nin yedi güne kadar batarya ömrü vardır. Pil ömrü ve şarj döngüsü
kullanıma ve diğer etkenlere göre değişir; gerçek sonuçlar farklı olacaktır.

Batarya Durumunuzu Öğrenme
Batarya gücünüz düşükse, Alta HR'nizi açtıktan birkaç saniye sonra bataryanın zayıf olduğuna dair simgeyi
görürsünüz. Kritik batarya simgesi görürseniz akıllı bilekliğiniz şarj olana kadar istatistikleriniz, verileriniz
arasında geçiş yapamazsınız. Akıllı bileklik, piliniz bitene kadar etkinliğinizi takip etmeye devam eder.
Batarya seviyeniz yaklaşık yüzde beş olduğunda kalp atış hızı izleme özelliği çalışmaz.

Kritik derecede düşük batarya
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Batarya seviyenizi, akıllı bileklik üzerindeki pil ekranında veya Fitbit gösterge tablosunda istediğiniz zaman
kontrol edebilirsiniz Batarya ekranını görmek için Fitbit uygulamasındaki batarya menü simgesini açınız.
Akıllı Bilekliğinizi Şarj Etmek
Akıllı bilekliğinizi şarj etmek için:
1.
Şarj kablosunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına veya UL onaylı bir USB duvar şarj
cihazına takın.
2.
Şarj kablosunun diğer ucunu, akıllı bilekliğin arkasındaki bağlantı noktasına sıkıştırın. Şarj
kablosundaki pinler akıllı bilekliğinizin arkasındaki ilgili pimlerle aynı hizaya gelmeli ve birbirine sıkıca
kilitlenmelidir. Bağlantının kurulduğunu akıllı bilekliğiniz titrediğinde ve akıllı bileklik ekranında bir
batarya simgesi gördüğünüzde anlarsınız. Batarya simgesi üç saniye sonra kaybolur.

Şarj işlem bir veya iki saat sürer. Akıllı bilekliğiniz şarj olurken, pil düzeyini kontrol etmek için bilekliğe
hafifçe vurabilirsiniz. Tam şarjlı bir izleyici, dolu bir batarya simgesi gösterir. .

Akıllı bilekliğinizin bakımı
Alta HR'yi düzenli olarak temizlemek ve kurutmak önemlidir. Talimatlar ve daha fazla bilgi için bkz.
http://www.fitbit.com/productcare.
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Bilekliğin kayışlarını değiştirme
Bileklik ayrı ayrı satılan aksesuar bantlarıyla takas edebileceğiniz iki ayrı kayışa(üst ve alt) sahiptir.
Kayışları değiştirme
Kayışları değiştirmek için:
1.! Charge 2'yiçevirin ve kayış mandallarını bulun - kayışın çerçeve ile buluştuğu her iki uçta bir tane bulun.
2. Mandalı serbest bırakmak için kayış üzerindeki düz metal düğmeye basınız.

3.! Daha sonra akıllı bileklikten çıkarmak için kayışı yukarı doğru kaydırın.

4.! Diğer tarafta da tekrar edin.
Eğer kayışı çıkarmada problem yaşıyorsanız ya da kayış sıkışmış gibiyse nazikçe kayışı ileri geri ittirerek
çıkarınız.
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Yeni bir kayış takmak
Yeni bir bileklik takmadan önce, üst ve alt kayışları tanımlayın. Üst kayışın sonunda bir saat tokası
bulunur. Alt kayışın çentikleri vardır ve şarj bağlantı noktasına en yakın tarafa takılmalıdır.
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Fitbit Alta HR ile otomatik takip
Alta HR, akıllı bilekliğinizi taktığınız zaman anında çeşitli istatistiklerinizi takip etmeye başlar.
Bilgiler, izleyicinizi her senkronize ettiğinizde gösterge tablonuza aktarılır.

Gün boyu yapılanların listesini görüntüleme
Alta HR ekranına bastığınızda gün boyu yaptığınız aktivitelere dair şu listeyi görürsünüz:
Atılan adım sayısı
Nabız
Dinlenme esnasındaki kalp atış hızı
(isteğe bağlı)
Katedilen mesafe
Yakılan kalori
Hareket halinde geçirdiğiniz dakikalar
Fitbit gösterge tablonuzda akıllı bilekliğiniz tarafından yakalanan aşağıdakine benzer bilgileri de
bulabilirsiniz:
• Uyku geçmişi, uyku saatleri ve uyku alışkanlıkları da dahil olmak üzere
• Gün içerisinde hareketsiz olduğunuz ve aktif olduğunuz saatler (her saat en az 250 adım)
• Egzersiz geçmişiniz ve haftalık egzersiz hedefine doğru ilerlemeniz
• Dakikadaki kalp atışlarınız (BPM), dinlenme sırasında ortalama kalp atış hızınız ve kalp atış hızı
bölgelerinde geçirilen süre

Not: Alta HR yeni güne başlamak için geceyarısı resetlenir.
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Alta HR'yi aktive etmek için iki kez hafifçe dokunun. Saati gördüğünüzde, verilerin her birini srayla
görüntüleyebilmek için dokunun. Eğer önceden alarm kurduysanız, bir sonraki alarm saatini de
görürsünüz.

Adım sayısı

Dinlenme sırasındaki kalp atış hızınız
(isteğe bağlı görüntü)

Kaloriler

Kalp atış hızı

Mesafe

Aktif geçen dakikalar

Kalp Atış Hızınızı Görüntüleme
Alta HR, gerçek zamanlı kalp atış hızınızı ve dinlenme kalp atış hızınızı akıllı bilekliğinizde
görüntülemenizi sağlar. Kalp atış hızınızı görüntülemek için mevcut kalp atış hızınızı göreceğiniz kalp
atış hızı ekranına gelene kadar butona basın. Dinlenme kalp atış hızınızı görmek için dinlenme kalp atış
hızı ekranına gelene kadar tekrar basın. Fitbit uygulamasındaki dinlenme esnasında kalp atış hızı ekranını
açmanız gerekir.

Kalp atış hızı bölgeleri
Kalp atış hızı bölgeleri, seçtiğiniz eğitim yoğunluğunu hedeflemenize yardımcı olur. Akıllı bilekliğiniz,
geçerli bölgenizi kalp hızınızın üstünde gösterir ve Fitbit gösterge tablasınızda, belirli bir gün veya
egzersiz sırasında bölgelerde geçirdiğiniz süreyi görebilirsiniz. arsayılan olarak Amerikan Kalp Derneği
önerilerine dayalı üç bölge mevcuttur veya hedeflediğiniz belirli bir kalp atış hızı varsa kişisel bölge de
oluşturabilirsiniz
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Varsayılan Kalp Atış Hızı bölgeleri
Varsayılan kalp atış hızı bölgeleri tahmini olarak azami kalp atış hızınızı kullanarak hesaplanır. Fitbit,
yaşınızdan 220 çıkarılmış ortak formül ile maksimum kalp atış hızınızı hesaplar

Simge

Bölge

Hesaplama

Tanım

Bölge dışında

En yüksek kalp atış
hızının% 50'sinin
altında

Kalp atış hızınız
yükselmiş olabilir
ancak egzersiz
yapmış sayılacak
kadar değil..

Yağ yakımı

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

Düşük-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.

Kardiyo

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

MOrta-yüksek
yoğunlukta
egzersiz alanı Bu
alanda kendinizi
daha ileri gitmek
için zorluyorsunuz
demektir. Bu alan
çoğu kişi için
hedeflenmiş
egzersiz alanıdır.

Zirve

En yüksek kalp atış
hızınızın% 85'inden
fazla.

Yüksek yoğunluklu
egzersiz bölgesi. Bu
bölge kısa, yoğun,
yüksek performans
harcanan kısa
seanslar içindir
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Kalp atış hızı bölgelerini kişiselleştirme
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.
Amerikan Kalp Derneği bilgilerine, ilgili bağlantılar da dahil olmak üzere kalp hızı izleme hakkında daha
fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com
Günlük aktivite hedefi takibi
Alta HR günlük olarak belirlediğiniz aktivite hedefinize doğru nasıl ilerlediğinizi takip eder Hedefinize
ulaştığınızda akıllı bilekliğinizi bir titreşim gönderir ve kutlamada bulunur.
Hedef seçme
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

Hedefe ulaşma durumunu görüntüleme
e
Bazı saat yüzleri motive olmanıza yardımcı olacak bir hedef ilerleme halkası veya
çubuk gösterir. Aşağıda gösterilen çubuğun doldurulmuş kısmı, hedefe giden yolda yarıdan fazlayı katetmiş
olduğunuzu gösterir.

Egzersiz takibi
SmartTrack, günün en aktif anları için ödül kazanmanızı sağlar. Akıllı bilekliğinizi SmartTrack tarafından
algılanan egzersiz sonrasında senkronize ettiğinizde egzersiz geçmişinizde süresi, yakılan kalori miktarı,
gün içindeki etkisi ve diğer faktörler gibi çeşitli verilere ulaşabileceksiniz.
Varsayılan olarak, SmartTrack en az 15 dakika uzunluğunda sürekli hareket tespit eder. Bir veya daha
fazla egzersiz tipi için minimum süreyi artırabilir veya azaltabilir veya SmartTrack'i devre dışı
bırakabilirsiniz.s. SmartTrack'i kişiselleştirme ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için bkz.
help.fitbit.com.
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Saat saat aktivite takibi
Alta HR, gün boyunca aktif kalmanıza yardımcı olur. Uzun süre hareketsiz kaldıysanız, hareket etmeniz
gerektiğini hatırlatır. Belirli bir saatte en az 250 adım atmadıysanız söz konusu saatten 10 dakika önce
yürümeniz gerektiğini hatırlatan bir titreşim hissedersiniz. Bir hatırlatıcı aldıktan sonra 250 adım hedefini
yerine getirdiğinizde, ikinci bir titreşim hissedeceksiniz. Bu seferki titreşim bir kutlama
mesajı niteliğindedir. Hatırlatıcıları alma saatlerini nasıl özelleştireceğiniz hakkında bilgiyi de içeren saat
başı aktivite hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com
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Uyku Takibi
Uyku kalitesini ve uyku aşamalarını otomatik olarak izlemek için uyurken Alta HR kullanın. Gece
uykunuzun kalitesini anlamak için, uyandığınızda saatinizi senkronize edin ve gösterge tablonuzu
kontrol edin.
Uyku izleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com.

Uyku Hedefi Koyma
Varsayılan olarak, her gece 8 saatlik bir uyku ihtiyacınız vardır. Uyku hedefi koymayı ve bu hedefi nasıl
değiştirebileceğinizle ilgili daha fazla bilgi için bkz. help.fitbit.com.

Uyku hatırlatıcıları
Fitbit gösterge tablosu, uyku düzeninin tutarlılığını artırmanıza yardımcı olmak için gündelik hayatnıza
uygun uyuma ve uyandırma saatlerini önerebilir. Yatma zamanı geldiğinde size hatırlatma gönderilmesi
için de ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.
Uyku hatırlatıcılarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. help.fitbit.com.

Uyku alışkanlıklarınız hakkında bilgi edinin
Alta HR, kaç saat uyuduğunuz, uyku kaliteniz de dahil olmak üzere çeşitli uyku ölçümleri yapar. Charge
2'yi Fitbit gösterge tablosu ile kullandığınızda, uyku düzeninizin aynı yaş aralığına ve cinsiyete sahip diğer
kullanıcılara kıyasen ne durumda olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir.
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Sessiz alarmları kullanma
Sabah uyanmanız veya sizi belirli bir saatte uyarmak için, seçilen zamanda nazikçe titreşerek size uyarılar
gönderen 8 tane sessiz alarm ayarlayabilirsiniz. Her gün veya seçtiğiniz belirli günlerde sizi uyandırması
için bir alarm kurun.
Sessiz alarmları kişiselleştirmek ve kullanmak için bkz. help.fitbit.com.
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Arama, Kısa Mesaj ve Takvim
Bildirimlerini Alma
Ücretsiz Fitbit uygulaması, iOS, Android ve Windows 10 işletim sistemlerini destekleyen 200'den fazla
mobil cihazla uyumludur ve bu cihazlardan bilekliğinize bildirim gelebilir. Cihazınızın bu özelliği
destekleyip desteklemediğini belirlemek için http://www.fitbit.com/devices adresine gidin. Bildirimlerin
Windows 10 için Fitbit uygulamasıyla kullanılmasının mümkün olmadığını unutmayın.

Takvimi kullanmak için gerekenler
Takvim bildirimlerini açarsanız akıllı bilekliğiniz size takvim etkinlikleri ve takvim uygulamasından
mobil cihazınıza gelen her bildirimi gösterecektir. Akıllı bilekliğinize takvim uyarıları almak için,
telefonunuzdaki takvim uygulamasının bildirim göndermesine izin verdiğinizden emin olun.

iOS cihazınız varsa, Alta HR'niz varsayılan iOS Takvim uygulamasına senkronize edilen tüm takvimlerin
bildirimlerini gösterir. IOS Takvim uygulamasına senkronize edilmemiş üçüncü taraflara ait bir takviminiz
varsa, o takvimden bildirimleri görmeniz mümkün değildir.
Android telefonlar için, Alta HR, kurulum sırasında seçtiğiniz takvim uygulamasından takvim
bildirimlerini gösterir. Telefonunuzdaki varsayılan Takvim uygulamasından veya üçüncü tarafların takvim
uygulamasından birini seçin

Enabling notifications
Fitbit uygulamasındaki bildirimleri açmadan önce, mobil cihazınızdaki Bluetooth'un açık ve mobil
cihazınızın bildirim gönderme özelliğine sahip olduğundan emin olun (çoğunlukla Ayarlar> Bildirimler
altında).Mobil cihazınızın bildirimlere izin verdiğinden nasıl emin olabileceğiniz hakkında daha fazla
bilgi için, bkz. help.fitbit.com.
Arama ve metin bildirimleri varsayılan olarak açıktır.
Takvim bildirimlerini etkinleştirmek için:
1.! Yakınınızda bulunan bilekliğinizle Fitbit aplikasyonunun gösterge tablosunda Hesap ikonuna
dokunun( ).
2.! Alta HR simgesine dokunun
3. Bildirimler ikonuna dokunun ve kısa mesaj, arama veya takvim bildirimlerini açın.
4.! Ekranda bulunan talimatları takip ederek mobil cihazınızla bilekliğiniz arasında bağlantı kurun.
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Bildirimler etkinleştirildikten sonra mobil cihazınızla eşleştirilmiş Bluetooth cihaz listesinde Alta HR'ı
bulacaksınız.
Not: Eğer bu Android cihazınızda bildirim kurulumunu yaptığınız ilk seferse daha ayrıntılı bilgi için bkz.
help.fitbit.com

Gelen Bildirimleri Görüntüleme
Eğer akıllı bilekliğiniz ve mobil cihazınız birbirinden en fazla 9 metre uzaklıkta ise arama, kısa mesaj veya
takvim etkinliğine dair bir bildirim gelmesi bilekliğin titreşmesine neden olur. Bildirimi görüntülemek için
ekranı açana kadar ekran kapalı duracaktır. Bilekliğinizi açmak ve bildirimi görüntülemek için, bileğinizi
kendinize doğru çevirin veya bilekliğin butonuna basın. Bildirim siz onu aldıktan yalnızca bir dakika
sürele görüntülenebilir. Birden fazla okunmamış bildiriminiz varsa, artı işareti (+) görürsünüz.
Telefon aramaları için, bir animasyon çıkar ve arayan kişinin adı veya numarası dört kez ekranda
kaydırılarak gösterilir. Bildirimi kapatmak için butona basın.

Kısa mesajlar için göndericinin adı ekranda çıkar. Arkasından gönderilen mesaj metni belirir.

Takvim etkinlerine dair bildirim geldiğinde etkinliğin ne olduğu, etkinliğin zamanı ekranda kayarak belirir.

Bildirimler için karakter limiti 40'tır. Bildirimleri rahat okuyabilmeniz için saati dikey olarak
kullanıyor olsanız dahi, bildirimler ekrandan yatay olarak geçerler.
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Fitbit Alta HR'yi yi kişiselleştirme
Bu kısımda saat yüzlerini nasıl değiştereceğiniz ve birtakım takip özelliklerini nasıl modifiye
edebileceğinize dair bilgiler yer almaktadır.

Saat Yüzünü ve Yönünü Değiştirme
Alta HR, yatay ve dikey stillerde birkaç saat yüzüyle birlikte gelir.
Fitbit uygulaması veya fitbit.com gösterge tablosunu kullanarak saat yüzünüzü değiştirebilirsiniz. Daha
fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com.Saat yönünüz dikey olsa bile tüm bildirimlerin ve hatırlatıcıların yatay
olarak gösterildiğini unutmayın.

Quick View Kullanımı
Bataryanın çabucak bitmesini engellemek için akıllı bilekliği kullanılmadığında ekranınız kapanır.
Bileğinizi kendinize doğru çevirdiğinizde (bu, Quick View olarak bilinir) otomatik olarak açılır veya
dilerseniz butona basarak veya iki kez hafifçe vurarak akıllı bilekliğinizi açabilirsiniz.
Quick View' açmak veya kapamakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. help.fitbit.com.
Quick View en iyi akıllı bileği, Bilek tercihi ve baskın el kısmında anlatıldığı şekilde taktığınız zaman
çalışır.

Kalp atış hızı takibini ayarlama
Alta HR ,PurePulse teknolojisini kullanarak kalp atış hızınızı otomatik olarak ve sürekli bir biçimde
takip etmek üzere tasarlanmıştır. Kalp atış hızı ayarında üç seçenek bulunur:
• Otomatik (varsayılan) - Akıllı bilekliğiniz takılıyken kalp atış hızı takibi yapar.

•! Kapalı—Kalp atış hızı takibi kapalı
•! Açık— Kalp atış hızı takibi bilekliğiniz takılı olsa da olmasa da yapılıyorr
Kalp atış hızı takibiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. help.fitbit.com.
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Fitbit Alta HR'yi Güncellemek
Ürün yazılımı güncellemeleri aracılığıyla zaman zaman ücretsiz özellik geliştirme ve ürün geliştirme
yaparız. Alta HR yi güncel tutmanızı öneririz.
Bir yazılım güncellemesi geldiğinde, Fitbit uygulamasında güncellemeyi gerçekleştirmenizi teşvik eden
bir bildirim görürsünüz. Güncellemenin başlangıcından sonuna kadar Alta HR ve Fitbit
uygulamasında bir ilerleme çubuğu görünür.
Güncelleme sırasında mobil cihazınızı ve akıllı bilekliğinizi birbirine yakın tutun.

Not: Charge 2'nin şarj edilmesi birkaç dakika alabilir ve batarya gücünüzün belli bir oranda dolu olması gerekebilir.
Bu sebeple akıllı bilekliğinizin şarjının tamamen dolu olmasını veya şarj kablosuna takılı olmasını öneririz.
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Fitbit Alta HR'de arıza giderme
Akıllı bilekliğiniz 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.

Kalp atış hızı 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 alınamıyorsa Fitbit gösterge tablosunda Hart Rate/
Kalp Atış Hızı ayarını seçin, Açık veya Auto seçeneğinin seçilmiş olduğundan emin olun.

Beklenmeyen sorun
Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşırsanız, cihazınızı yeniden başlattığınız takdirde sorun
kendiliğinden düzelebilir:
Başarılı bir kuruluma rağmen senkronizasyon
gerçekleşmiyorsa
Şarj edilmesine rağmen cihaz, tıklamalara ve dokunmalara
cevap vermiyorsa
Adımlarınızı veya diğer verileri takip edemiyorsanız.
Not: Takip cihazınızı yeniden başlatmak kayıtlı hiçbir veriyi silmez .
Akıllı bilekliğinizi yeniden başlatma:
1.!
Şarj kablosunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına veya UL onaylı bir USB duvar şarj cihazına
takın.
2.
İzleyiciyi bilek bandından çıkarın ve akıllı bilekliğinizi şarj kablosundaki bölmeye basın. Şarj
kablosundaki pimler cihazın arkasındaki ilgili pimlerle aynı hizada olmalı ve yerine sabitlenmelidir. Akıllı bileklik
titreştiğinde bağlantının güvende olduğunu ve gösterge ışıklarının yanıp söndüğünü göreceksiniz; bu da şarjıın
dolduğunu gösterir. Alta HR şarj olmaya başlayacaktır.
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3. Akıllı bileklik titreştiğinde bağlantının güvende olduğunu ve gösterge ışıklarının yanıp söndüğünü
göreceksiniz; bu da şarjıın dolduğunu gösterir. Alta HR şarj olmaya başlayacaktır.,

Fitbit logosunu gördüğünüzde ve cihaz titrediğinde cihazınız yeniden başlatılmış demektir.
4. Akıllı bileklik yeniden başladıktan sonra şarj kablosundan çıkarabilir ve tekrar takabilirsiniz. Arızanın
giderilmesiyle ilgili daha fazla bilgi veya Müşteri Desteği'ne ulaşabilmek için bkz. help.fitbit.com
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Fitbit Alta HR Genel Bilgiler & Özellikler
Sensörler
Charge 2 aşağıda bulunan sensörleri içerir: c

•! Hareket düzeninizi takip eden bir MEMS 3 eksenli ivmeölçer
•! Optik kalp atış hızı izleyici

Malzemeler
Alta HR ile birlikte gelen bileklik, birçok spor saatinde kullanılana benzer şekilde esnek, dayanıklı bir
elastomer malzemeden yapılır. Lateks içermez. Aksesuar bileklik bantları orijinal deri renklerinde
mevcuttur.
Alta HR, üzerindeki toka ve çerçeve paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Tüm paslanmaz çelik izleri nikel
içerir. Nikel, bu maddeye duyarlılığı olan birinde alerjik bir reaksiyona neden olsa da, tüm Fitbit
ürünlerindeki nikel miktarı, Avrupa Birliği'nin katı Nikel Direktifi ile uyumludur.
Kablosuz Teknolojisi
Alta HR Bluetooth 4.0 radyo alıcı vericisi içerir.
Dokunsal geribildirim
Alta HR, alarmlar, hedefler, bildirimler ve hatırlatıcılar için bir titreşim motoru içerir.
Batarya
Alta HR şarj edilebilir bir lityum-polimer pil içerir.

Hafıza
Alta HR'nin istatistiklerinizi ve verilerinizi izleyicinizi senkronize etme zamanlarınız arasında kadar ne
kadar süreyle sakladığıyla ilgili bilgi için aşağıdaki tabloya bakın. Saklanan veriler, basamaklar, mesafe,
yakılan kalori, aktif dakika, kalp atış hızı, uyku ve hareketsiz ve aktif saatlerden oluşur.
Akıllı cihazınızı her gün bir kere senkronize etmenizi öneririz.
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Veri tipi

Dakika dakika
istatistikler

Uyku verisi

Saklanan günler

6

7

Uyku aşamaları

1

SmartTrack
verisi

7

Özet toplamı

30

Ekran

Charge 2, OLED dokunsal ekrana sahiptir.

Boyutlar

Bileklik boyutları aşağıda gösterilmiştir. Ayrı olarak satılan aksesuar bilekliklerinin boyutunun biraz
daha farklı olabileceğini unutmayın.

Small bileklik

Çevresi 5.5 ila 6.7 inç arasında olan bilekler için

Large bileklik

Çevresi 6.7 ila 8.1 inç arasında olan bilekler için

Extra large bileklik

Çevresi 8.1 ila 9.3 inç arasında olan bileklikler
için
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Çevresel Koşullar
Çalışabildiği sıcaklık değerleri

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

Çalışamadığı sıcaklık değerleri

Suya dayanıklılık

Maksimum İşletim Yüksekliği

113° to 140° F
(45° to 60° C)
Suya dayanıklı değildir. Suyla temasından kaçınınız.
Bileğinizdeyken duşa girmeyiniz.
30,000 feet
(9,144 m)

Daha fazla bilgi edinin

İzleyici ve kontrol paneliniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://
help.fitbit.com adresini ziyaret edin.

İade politikası ve garanti

Garanti bilgileri ve fitbit.com iade politikası http://www.fitbit.com/returns adresinde
bulunabilir.
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Regulatory & Safety Notices
Model Name: FB408

ABD: Federal Communications Commission (FCC) bildirgesi
Kullanıcıya Bildirim: FCC ve Industry Canada kimlikleri cihazınızda da görüntülenebilir. İçeriği
görüntülemek için:
•! Akıllı bilekliğiniz şarj olurken Mevzuata ilişkin bilgilendirme kısmına girebilmek için butona
basılı tutun
Bu cihaz FCC bölüm 15 FCC Kurallarına uygundur.
Işletim 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.
FCC ID: XRAFB408
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Canada: Industry Canada (IC) statement
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.! This device may not cause interference, and
2.! 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.! Cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et
2.! Cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui
peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositive
IC: 8542A-FB408

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.

Déclaration UE de conformité simplifiée
Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB408 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 FB408 è
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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 FB408 die Richtlinie
2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen
kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety.

Declaración UE de Conformidad simplificada
Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB408
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.

Australia and New Zealand
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your
device. To view content:
•! While your tracker is charging, press the button on the charging cable six
times to see the Regulatory screen.

China
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your
device. To view content:
•! While your tracker is charging, press the button on the charging cable six
times to see the Regulatory screen.
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Compliant with the standard R&TTE 99/CE/05
Conforme à la norme R&TTE 99/CE/05

Australia and New Zealand
!

R-NZ

Mexico
Israel
51-57868 אישור התאמה
.אי לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר3
IFETEL: TBD

Japan
Israel
Notice
to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your
device. To view content:

TBD!!אישור!התאמה

•! While your tracker is charging, press the
button on the charging cable six
.אין!לבצע!כל!שינוי!טכני!בחלק!המודולארי!של!המוצר
times to see the Regulatory screen.

Japan
201-150444

201-163255

The Japanese Certification logo and ID can also be viewed on your device. Instructions
to view content:
1. Click left button on device
2. Tap “Settings”
3. Scroll through menu to “Regulatory Info”
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Mexico

IFETEL: RCPFIFB16-2045
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1.! Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2.! Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada

Oman
OMAN-TRA/TA-R/3338/16
D090258

Philippines

Serbia

И!005!16!
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Singapore
Complies with IMDA Standards
DA00006A

South Africa

!
TA2016/2940

South Korea
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your
device. To view content:
•! While your tracker is charging, press the button on the charging cable six
times to see the Regulatory screen.
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3)!
4)!s
5)!s

!

C!

Applicant!:!! !

Manufacture:!!!

!

!

Fitbit,!Inc.!

!

Fitbit,!Inc.!

!BhManufacture!/!Country!of!origin:!

P.R.C.!

Taiwan
Fitbit Model FB408

CCAJ16LP8650T2

Article 12
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.
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United Arab Emirates
TRA Registered No.: ER51305/17
Dealer No.: DA35294/14

Güvenlik Bildirimi
Bu ekipman, EN Standardı spesifikasyonlarına uygun olarak
güvenlik sertifikasına uyabilesi için test edilmiştir: EN60950-1:2006 +
A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.
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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.

