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Başlarken
Fitness'ı moda haline getiren çok yönlü etkinlik ve uyku takibi yapan Fitbit Flex 2 ™ 'ye hoş geldiniz.
Güvenlik bilgilerimize dair her şeyi gözden geçirmek için biraz zaman ayırın http://www.fitbit.com/
safety.

Kutuda ne var
Fitbit Flex 2 kutusunda şunlar bulunur:

Akıllı bileklik

Şarj kablosu

Büyük ve küçük
kayış

Flex 2 aksesuarlarını ayrı satılan diğer stillerde ve renklerde bulmak için fitbit.com mağazasını ziyaret
edin.

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.

1

Fitbit Flex 2'yi Takmak
Flex 2'nizde büyük ve küçük iki bileklik bulunur. Büyük bilekliği kullanmak isterseniz, tokayı
küçük bileklikten çıkarmalısınız.
Akıllı bilekliğinizi boyun askısı gibi bir aksesuara yerleştirme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa,
help.fitbit.com adresine bakın.

Tokayı küçük bilek bandından çıkarıp büyük bileklik bandına
takmak
Geniş bilek bandını takmayı tercih ederseniz, tokayı küçük bilek bandından çıkarmanız ve geniş bilek
bandına koymanız gerekir:
1.

Toka parçasını bilek bandının içinden dışarı doğru itin. Önce kare mandalı, ardından yuvarlak
mandalı çıkarmanız işinizi kolaylaştıracaktır.
2. Tokayı dışarı çekin.
3. Kare deliğe kare mandalı ve yuvarlak deliğe yuvarlak mandalı denk getirerek ve her iki mandalı
da deliklerden tamamen geçirinceye kadar sıkıca bastırarak ve yerine oturtarak diğer bileklik
içine tokayı yerleştirin.

NOT: Yerine oturmalarını sağlamak için mandalları ileri geri hareket ettirmeniz gerekebilir. Bandın iç kısmında
tokanın iki iç çatalının arasında bir çıkıntı varsa, bu çıkıntıyı düz bir şekilde itmek için kredi kartı gibi küçük bir
nesne bulun.

Akıllı bilekliği kayışa takma
Akıllı bilekliği, akıllı bilekliğin arkası yukarı bakacak şekilde elinizin altında tutun. Akıllı bilekliğin
arkasındaki noktayı bulun. Bu ucu, karşılık gelen bir nokta bulunan kayışın yanına yerleştirin.
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Bilek bandını sabitleme
1. Renkli LED ışığının bileğinizin dışına en yakın yerde olmasını sağlamak için bilek bandını
takın.
2. Bilek bandının her iki ucunu bileğinizin kalınlığına en uygun iki deliğin üzerine toka ile
birbirine doğrudan örtüşecek şekilde hizalayın.

3. Bir tık sesi duyana kadar hem tokayı, hem de bilek bandını baş parmağınızla işaret parmağınız arasında
sıkıştırın
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Bilekliğin her iki ucu da tam olarak takıldığında Flex 2 bilekliğinizin sıkıca sabitlendiğini anlarsınız.

NOT: Sorun yaşıyorsanız, bilekliği çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
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Fitbit Flex 2'yi kurmak
Akıllı bilekliğinizi ayarlamak ve Fitbit deneyiminden en iyi şekilde yararlanmak için iOS, Android veya
Windows 10 için Fitbit uygulamalarını kullanmanızı öneririz. Mobil cihazınız yoksa, Bluetooth® özellikli bir
Windows 10 PC veya kullanabilirsiniz. Mobil cihaz veya Bluetooth özellikli Windows 10 PC veya Mac'iniz
yoksa senkronizasyon seçenekleri için bkz. help.fitbit.com
Bir Fitbit hesabı oluştururken sizden boy, kilo ve cinsiyet gibi kişisel bilgiler girmeniz istenecektir.
Yanıtlarınızı, kaç kalori yaktığınızı ayarlayabilmek, mesafe ve bazal metabolik hızını tahmin etmek için
adım uzunluğu gibi çeşitli hesaplamalar yapabilmek için kullanıyoruz. Yaşınızı, boyunuzu veya kilonuzu
Fitbit arkadaşlarıyla paylaşma seçeneğine sahipsiniz, ancak verdiğiniz bilgiler varsayılan olarak gizlidi

Akıllı bilekliğinizi mobil cihazınızda kurma
Ücretsiz Fitbit uygulaması, iOS, Android ve Windows 10 işletim sistemlerini destekleyen 200'den fazla
mobil cihazla uyumludur.
Başlamak için:
1. 1. http://www.fitbit.com/devices adresini ziyaret ederek Fitbit uygulamasının mobil cihazınızla
uyumlu olduğundan emin olun.
2. Cihazınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birinde Fitbit uygulamasını bulun:
• iPhone® veya iPad® gibi iOS cihazları için Apple® App Store®.
• Samsung Galaxy® S5 ve Motorola Droid Turbo gibi Android cihazlar için Google Play ™
Mağazası.
• Lumia ™ telefon veya Surface ™ tableti gibi Windows 10 mobil cihazlar için Microsoft® Windows
Mağazası.
3. Uygulamayı kurun. Mağaza hesabınız yoksa, uygulamayı indirebilmek için bir hesap
oluşturmanız gerektiğini unutmayın.
4. Uygulama yüklendiğinde uygulamayı açın ve Fitbit hesabınızı oluşturmanıza veya mevcut
hesabınıza giriş yapmanıza yardımcı olacak bir dizi soruyu cevaplamak için Fitbit'e Katıl'a
dokunun.
5. Flex 2'yi mobil cihazınıza bağlamak veya eşleştirmek için ekrandaki talimatları takip etmeye
devam edin. Eşleştirme, izleyicinin ve mobil cihazın birbiriyle iletişim kurmasını sağlar.

Eşleştirme işlemini tamamladığınızda, yeni akıllı bilekliğinizle ilgili kılavuzu okuyun ve sonra Fitbit
gösterge tablosunu keşfedin.

Akıllı bilekliğinizi Windows 10 PC'nizde kurma
Mobil bir cihazınız yoksa, Bluetooth'u etkinleştirilmiş bir Windows 10 PC kullanarak akıllı bilekliğinizi
kurabilir ve senkronize edebilirsiniz. Bilgisayarınız için Windows 10 mobil cihazlar için geçerli olan
Fitbit uygulaması kullanılabilir.
Bilgisayarınız için Fitbit uygulamasını edinmek için:
Bilgisayarınızdaki Başlat düğmesine tıklayın ve Windows Mağazasını (Store olarak adlandırılır) açın.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

"Fitbit uygulaması" araması yapın ve bulduğunuzda uygulamayı bilgisayarınıza indirmek için
Ücretsiz'i tıklayın.
Hiçbir zaman bir uygulamayı bilgisayarınıza indirmediyseniz, Windows Mağazasında bir hesap
oluşturmanız istenir.
Mevcut Microsoft hesabınızla oturum açmak için Microsoft hesabı'nı tıklayın. Microsoft'ta bir
hesabınız yoksa, yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları izleyin.
İndirme işlemini tamamladıktan sonra uygulamayı açın
Bir Fitbit hesabı oluşturmanıza veya mevcut hesabınıza giriş yapmanıza yardımcı olacak bir dizi
soruyu cevaplamak için Fitbit'e Katıl'ı tıklayın.
Flex 2'yi Windows 10 uygulamasına bağlamak veya eşleştirmek için ekrandaki talimatları
uygulayarak devam edin. Eşleştirme, izleyicinin ve uygulamanın birbiriyle iletişim kurmasını
sağlar (verileri ileri geri senkronize eder)

Eşleştirme işlemini tamamladığınızda, yeni akıllı bilekliğinizle ilgili kılavuzu okuyun ve sonra Fitbit
gösterge tablosunu keşfedin.

Akıllı bilekliğinizin Mac'inizde kurulumu
IUyumlu 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 Flex 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.
5.
6.
7.

Install Fitbit Connect.pkg'yi çift tıklatın. Fitbit Connect yükleyici açılır.
Yüklemeye devam ettirmek için Devam düğmesini tıklatın.
İstendiğinde Yeni Bir Donanım Aygıtı Ayarla'yı seçin
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.

Akıllı bileklik verilerinizi Fitbit hesabınıza senkronize etmek
Flex 2'yi kullanmaya başladığınızda, Flex 2'yi düzenli olarak Fitbit gösterge tablonuzla senkronize
etmeniz gerekir. Gösterge tablosu ilerlemeyi izleyeceğiniz yerdir, egzersiz geçmişinizi görüp,
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uyku 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 bilekliği ile
senkronize etmek için kullanıyor. Fitbit uygulamasını her açtığınızda, eşleştirilmiş akıllı bilek yakınındaysa
otomatik olarak senkronizasyon gerçekleşir. Ayrıca, uygulamada istediğiniz zaman senkronize et seçeneğini
kullanarak senkronizasyon yapabilirsiniz.
Fitbit Connect, akıllı bileklik bilgisayarın 20 metrelik uzaklığındaysa her 15 dakikada bir senkronizasyon
gerçekleşir. Senkronize etmek için, bilgisayarınızdaki tarih ve saate yakın yerdeki Fitbit Connect simgesini
tıklayın ve Şimdi Senkronize Et'i seçin
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Fitbit Flex 2'yi Tanıma
Bu bölüm, akıllı bilekliği en iyi nasıl takacağınız, navigasyonu ve yeniden şarj edebilmeyle ilgili ayrıntılar
içerir

Hangi bileğe takılacağıyla ilgili Seçim
Daha doğru bilgiler edinmek için akıllı bilekliğin hangi bileğin üzerine takılması gerektiğini bilmeniz
gerekir. Baskın eliniz genellikle yazı yazdığınız veya bir şeyler atmak için kullandığınız eldir.
Varsayılan olarak, akıllı bileklik, baskın olmayan bileğinizde takılı olacak şekilde kurulmuştur. Akıllı
bilekliğinizi diğer bileğinize takmaya karar verirseniz Fitbit uygulamasının Hesap bölümünde Bilek
ayarını veya fitbit.com'da gösterge tablosu ayarlarınızın Kişisel Bilgiler bölümünü değiştirin..

Gösterge Işıklarını Anlama
Flex 2'nizde, izleyicinin ne yaptığına bağlı olarak çeşitli renkleri flaşlayan beş gösterge ışığı vardır. Bir
ışığın rengi değişirken diğer dört ışıl daima beyaz olur.

İlk Kez Kurulum
Akıllı bilekliği şarj cihazına ilk kez taktığınızda, Flex 2 cihazınız yanıp söner ve size selam göndererek

titreşir. Üst ışık, mavi renkte yanıp sönmeden önce birkaç kez renk değiştirir.

Akıllı bilekliğinizi kayışa koyduğunuzda ve eşleme işlemine başladıktan sonra, akıllı bilekliğinize iki kere
üst üste dokunmanız isteninceye kadar beş ışık yanıp söner. Eşleşme sona erdiğinde beş ışığın tümü iki
kere yanıp söner ve iki kısa titreşim hissedersiniz.

Şarj Etme
Flex 2 şarj olurken, her titreyen gösterge ışığı toplam şarj yönünde% 25'lik artışlarla ilerlemeyi temsil eder.
Flex 2 tamamen şarj edildiğinde, yeşil bir ışık yanıp söner ve daha sonra kapanmadan önce beş ışığın tümü
birkaç saniye parlar.

Güncelleme
Ürün yazılımını güncellemek amacıyla ara sıra ücretsiz özellik geliştirme ve ürün geliştirmeleri yaparız. Bir
güncelleme sırasında, Flex 2'deki beş ışığın her ikisi de yukarı doğru yanıp söner. Güncelleme
tamamlanamazsa hedefinize giden yoldaki ilerleme durumunuzu bugünkü hedefinize göre göreceksiniz ve
Fitbit uygulamasında bir uyarı alacaksınız.
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Aktivite hedefi izleme
Günlük aktivite hedefinize ne kadar yaklaştığınızı görmek için Flex 2'ye dokunun. Her düz beyaz ışık
hedefinizin% 25'ini temsil eder, yani, hedefiniz 10.000 adım atmaksa ve dört beyaz ışık görürseniz, en az
7500 adım atmış olursunuz. Hedefinize ulaştığınızda, Flex 2 titreşir ve ışıklar kutlama yapma amacıyla
yanıp söner. Hedefinize ulaştıktan ve hedef ilerlemenizi kontrol ettikten sonra, yanıp sönen bir yeşil ışık ve
dört beyaz ışık görürsünüz.
Alarmlar
Flex 2, sessiz alarm ayarlarsanız sizi uyarandırmak için titreşir. Ayrıca 30 saniye boyunca veya alarmı
kapatana kadar sarı ışık ve üç beyaz ışık görürsünüz.
Çağrı bildirimleri
Çağrı bildirimlerini etkinleştirdiyseniz ve yakındaki telefonunuzla bir telefon görüşmesi aldıysanız, çağrıya
cevap verene dek Flex 2 iki kez titreşir ve dört kez tekrarlanan bir mavi ışık ve dört beyaz ışıktan bir desen
göreceksiniz veya Flex 2'ye iki kez hafifçe vurarak Bildirimi reddetmeyi seçin.

Mesaj Bildirimleri

Mesaj bildirimlerini etkinleştirdiyseniz ve yakındaki telefonunuza bir kısa mesaj geldiyse, Flex 2 bir kez
titrer ve mavi ışık ve bir beyaz ışık görürsünüz.
Hareket etmeniz gerektiğini hatırlatacak olan bildirimler
Flex 2 size hareket etmeniz gerektiğine dair bildirim gönderdiğinde iki kez titreşir ve bir mor ve iki beyaz
ışık görürsünüz. Bir hatırlatma mesajı aldıktan sonra 250 adım hedefini yerine getirdiğinizde, ikinci bir
titreşim hissedeceksiniz ve ardından kutlama ışıklandırması görürsünüz.
Düşük pil
Akıllı bilekliğin bataryası azaldığında, hedefinize ulaşmanıza ne kadar kaldığını gördükten sonra yanıp
sönen kırmızı bir ışık görürsünüz.
Pil ömrü ve şarj
Tam olarak şarj edilmiş Flex 2'nin beş güne kadar bir pil ömrü vardır. Pil ömrü ve şarj döngüsü kullanıma
ve diğer etkenlere göre değişir; Gerçek sonuçlar farklı olacaktır.
Mevcut pil düzeyinizi bulma
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Piliniz zayıfsa, Flex 2'deki hedef ilerlemenizi kontrol ettiğinizde, hedefinizin ilerleme durumunu gördükten
sonra yanıp sönen bir kırmızı ışık görürsünüz.

Fitbit gösterge tablosunda aynı zamanda pil ömrünüzü de kontrol
edebilirsiniz.

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. Akıllı bilekliği şarj kablosundaki bölmeye doğru bastırın. Şarj kablosundaki pinler akıllı bilekliğin
arkasındaki ilgili pimlerle aynı hizaya gelmeli ve birbirine sıkıca kilitlenmelidir. Akıllı bileklik
titreştiğinde bağlantının güvende olduğunu ve gösterge ışıklarının yanıp söndüğünü göreceksiniz;
bu da toplam şarjın ne olduğunu belirtir.

Şarj işleminin tamamlanması yaklaşık iki ila üç saat sürer. Cihazınız şarj olurken yanan her beyaz ışık
maksimum şarjın% 25'ini temsil eder. Flex 2 tamamen şarj olduğunda, yeşil bir ışık görürsünüz ve daha
sonra kapanmadan önce beş ışık birden birkaç saniye
yanacaktır.
Yanıp sönen herhangi bir ışık görmüyorsanız, şarj işlemini kontrol etmek için cihaza iki kez hafifçe
vurabilirsiniz. Bir yeşil ve dört beyaz gösterge ışığı görürseniz, cihazınızın şarjı tamamen dolmuş demektir.
Bakım
Flex 2'yi düzenli olarak temizlemek ve kurutmak önemlidir. Talimatlar ve daha fazla bilgi için bkz. http://
www.fitbit.com/productcare.
Cihazınızı her zaman temiz tutmayı unutmayın; kuru tutun; çok sıkı giymeyin; ve bileğinizi dinlendirin.
Fitbit Flex 2, suya ve yüzmeye dayanıklı olsa da, cildin tahriş olmasını önlemek için yüzme sonrası klasik
elastomer bandı ve akıllı bilekliği tamamen kurutmayı ve cihazın üzerinde bulunan her türlü kiri çıkarmayı
ihmal etmeyiniz. Kolye ve bilezik aksesuarlarının suda takılmaması gerektiğini lütfen unutmayın.
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Fitbit Flex 2 ile Otomatik Takip
Flex 2, adımlarınızı, mesafenizi, yaktığınız kalori miktarını ve giydiğiniz her an aktif dakikalarınızı takip
eder. Akıllı bilekliğinizi senkronize edin ve aşağıda açıklanan istatistikler ve istatistikleri görüntülemek
için gösterge tablonuzu kontrol edin.
Not: Flex 2, gece kendini resetler ve yeni bir günün istatistiklerini tutmaya başlar. .

Uyku Takibi
Uyku kalitenizi, kaç saat uyuduğunuzu otomatik olarak izlemek için Flex 2'yi uyurken de takın. Nasıl
uyuduğunuzu görmek için, uyandığınızda saatinizi senkronize edin ve gösterge tablonuzu kontrol
edin.
Uyku düzeninizin iyileştirilmesine yardımcı olmak için Fitbit gösterge tablonuz düzenli uyuma ve
uyanma saatleri önerebilir. Yatma zamanını hatırlatılmasını dahi ayarlayabilirsiniz.

Not: Boyun aksesuarını kullanırken otomatik uyku takibi aksayabilir.
Uyku esnasında Flex 2 aksesuarını giymeyin; uyku takibi için önerilen aksesuarlar klasik
aksesuar bantlarıdır.

Günlük aktivite hedefini takip etme
Flex 2, seçtiğiniz günlük egzersiz hedefine yönelik ilerlemenizi takip eder. Amacınıza ulaştığınızda, cihaz
titreşir ve bir kutlama mesajı gönderir.

Hedef Seçme
Varsayılan hedefiniz günde 10.000 adımdır. Hedefi seyahat mesafesi, yakılan kalori veya aktif dakikalar
olarak değiştirebilir ve tercih ettiğiniz uygun değeri seçebilirsiniz. Örneğin, kendinize hedef olarak adım
atmayı koymak isteyebilir; adım hedefini 10.000'den 20.000 adıma yükseltebilirsiniz

Hedefinize ilerlerkenki durumunuzu görüntüleme
Flex 2'ye iki kere hafifçe tıklatın ve hedefinize giden yolda hangi aşamada olduğunuzu görün.
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Her beyaz ışık toplam hedefinizin% 25'ini temsil eder. Yanıp sönen bir ışık, üzerinde çalıştığınız hedefin
mevcut bölümünü gösterir.

Egzersiz takibi
Flex 2'deki SmartTrack ™ özelliği, yürüme, koşu, bisiklet sürme, aerobik egzersizleri ve daha fazlasını
otomatik olarak izler. Bir egzersiz sonrasında Flex 2'yi senkronize ettiğinizde sonuçlarınızı Fitbit gösterge
tablonuzun egzersiz geçmişi bölümünde bulacaksınız.Varsayılan olarak SmartTrack, en az 15 dakika süren
hareketleri tespit eder. Bir veya daha fazla egzersiz türü için minimum süreyi artırabilir veya azaltabilir veya
SmartTrack'i devre dışı bırakabilirsiniz. SmartTrack kişiselleştirme ve kullanma hakkında daha fazla bilgi
için, bkz. help.fitbit.com.

Not: Boyun aksesuarını kullanırken otomatik uyku izleme ve SmartTrack gibi bazı özellikler
devre dışı kalabilir. Uyku modunda veya yüksek yoğunluklu etkinlik sırasında Flex 2 boyun
aksesuarını takmayın. Klasik aksesuar bantları, yüksek yoğunluklu egzersizler ve uyku izleme için
önerilen aksesuardır. Elastomer olmayan aksesuarların su ile temas etmemesi gerektiğini lütfen
unutmayın.

Saat saat hareket takibi
Flex 2, hareketsiz kaldığınız süreyi takip ederek ve sürekli hareket etmeniz gerektiğini hatırlatarak sizi gün
boyunca aktif tutmaya yardımcı olur.
Belirli bir saatte en az 250 adım atmadıysanız o saatten on dakika önce bir titreşim hissedersiniz ve
yürümeniz gerektiğini hatırlatan ışıkları görürsünüz. Bu hatırlatma mesajını aldıktan sonra 250 adım
hedefini yerine getirdiğinizde, ikinci bir titreşim hissedeceksiniz; bu ise tebrik içindir. Harekete teşvik eden
uyarılar konusunda bilgi de içeren hatırlatıcılar hakkında daha fazla bilgi için help.fitbit.com adresini
ziyaret edin.
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Harekete geçmeniz gerektiğini hatırlatan ışık
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Sessiz alarmları kullanmak
Flex 2 sessiz bir alarmla sizi uyandırmak veya uyarmak için nazikçe titreşim gönderebilir. Her gün veya
yalnızca haftanın belirli günlerinde sizi uyandırması vb ihtiyaçlar için sekiz tane alarm ayarlayabilirsiniz.
Alarm çaldığında, kapatmak için iki kez hafifçe vurun. Sessiz alarmların kişiselleştirilmesi ve
kullanılması hakkında daha fazla bilgi için, bkz. help.fitbit.com.
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Arama ve Mesaj Bildirimlerini Alma
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 öğrenmek için, şu adresi ziyaret edin: http://www.fitbit.com/devices.
Windows 10 ile ilgili bildirimlerin Fitbit'te yer almadığını unutmayın
.

Bildirimleri etkinleştirme
Fitbit uygulamasındaki bildirimleri açmadan önce, mobil cihazınızdaki Bluetooth'un açık ve mobil
cihazınızın bildirim gönderebildiğinden (çoğunlukla Ayarlar> Bildirimler bölümünden kontrol
edebilirsiniz) emin olun. Mobil cihazınızın bildirimlere izin verdiğinden emin olmakla ilgili daha fazla
bilgi için, bkz.
help.fitbit.com
Çağrı
veya metin
açmak için::
1.
Yakınınızda
yerbildirimlerini
alan akıllı bilekliğiniz
ile Fitbit uygulama gösterge tablosunda Hesap simgesine
() dokunun.
2. Flex 2 simgesine dokunun.
3. Bildirimler'e dokunun ve herhangi bir arama veya mesaj bildirimi kombinasyonunu açın veya
kapatın.
4. Mobil cihazınızı akıllı bilekliğinize bağlamak (bağlamak) için ekrandaki talimatları izleyin.

Bildirimler etkinleştirildikten sonra mobil aygıtınızla eşleştirilmiş Bluetooth aygıtları listesinde
"Flex 2" görünür.
Note: Eğer Android mobil cihazınızda ilk defa bildirim kurulumu yapıyorsanız
ayrıntılı talimatları görebilmek için bkz.
help.fitbit.com

Gelen Bildirimleri Tanıma
Akıllı bilekliğiniz ve mobil cihazınız birbirinden 9 metre uzaklıkta ise, bir çağrı veya kısa mesaj takıllı
bilekliğinizde ışık yanmasına ve cihazın titreşmesine neden olur.
Arama geldiğinde Flex 2, iki kez titreşir. Telefon çalarken, bir kez mavi ışık ve dört kez beyaz ışık
görürsünüz.
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Arama geldiğinde yanan bildirim ışığı

Kısa mesajlar için Flex 2, bir kez titreşim gönderir ve üç defa üst üste bir kere mavi üç kere beyaz
ışık gönderir . Bildirimi kapatmak için akıllı bilekliğe iki kez hafifçe dokunun.

Mesaj geldiğinde yanan bildirim ışığı
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Fitbit Flex 2'yi Güncellemek
Zaman zaman yazılım güncellemeleri ücretsiz özellik geliştirme ve ürün geliştirmeleri yaparız. Flex
2'yi güncel tutmanızı öneririz. Bir yazılım güncellemesi ulaşılabilir olduğunda, Fitbit uygulamasında
güncelleme yapmanız gerektiğini belirten bir bildirim görürsünüz. Güncelleme başladığında, Flex
2'deki ışıklar yanıp söner ve uygulamada ilerleme çubuğu görüntülenir. Uygulamada onay mesajını
gördüğünüzde güncelleme tamamlanmış demektir.
.
Note: Not: Flex 2'nizin güncellenmesi birkaç dakika alır. Bu nedenle güncellemeleri akıllı bilekliğinizin
bataryası tamamen doluyken veya şarja takılıyken yapmanızı öneririz
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Fitbit Flex 2'de Arızaları Giderme
"ʰBʓEBLJTPSVOMBSEBOCJSJZMFLBSʰMBʰSTBO[ DJIB[O[ZFOJEFOCBʰMBUUʓO[UBLEJSEFTPSVO
LFOEJMJʓJOEFOEà[FMFCJMJS
t#BʰBSMCJSLVSVMVNBSBʓNFOTFOLSPOJ[BTZPO
HFSÎFLMFʰNJZPSTB
tɮBSKFEJMNFTJOFSBʓNFO bilekliğiniz ULMBNBMBSBWF
EPLVONBMBSBDFWBQWFSNJZPSTB
t"ENMBSO[WFZBEJʓFSWFSJMFSJOJ[JJ[MFZFNJZPSTBO[
Not: Bilekliğinizi 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 şarjın dolduğunu gösterir. Flex 2 şarj olmaya
başlayacaktır.

3. Şarj kablosundaki butonu bulun ve 5 saniye içinde üç kere basın. Buton, akıllı bilekliğin alt kısmında yer
almaktadır.

Düğmeye her bastığınızda izleyici titreşir. Üçüncü düğmeye basıldıktan sonra, tüm
ışıkların aynı anda yanıp sönmesi için yaklaşık beş saniye bekleyin; bu, akıllı bileklik
yeniden başlamış demektir.
Işık hızlı yanıp söner ve fark edemeyebilirsiniz. Akıllı bileklik, yeniden başlatma sonrasında
şarj işlemini sürdürür ve gösterge ışıklarının normal yanıp söndüğünü görürsünüz. Bu,
toplam şarjda olan ilerlemenizi gösterir.
Akıllı bilekliğiniz yeniden başladığında onu şarj kablosundan çıkarıp yerine geri takabilirsiniz.
Arızanın giderilmesiyle ilgili ek bilgi veya Müşteri Desteği için bkz. help.fitbit.com
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Fitbit Flex 2 Genel Bilgi & Özellikler
Sensörler
Fitbit Flex 2, hareket modellerinizi izleyen bir MEMS 3 eksenli ivmeölçer içerir.

Malzemeler
Flex 2 ile birlikte verilen bileklik, birçok spor saatinde kullanılana benzer şekilde esnek, dayanıklı bir
elastomer malzemeden yapılır. Lateks içermez.Flex 2 ile birlikte gelen toka, cerrahi sınıfında paslanmaz
çelikten imal edilmiştir. Tüm paslanmaz çelik izleri nikel içerir ve nikel duyarlılığı olan birinde alerjik
bir reaksiyona neden olabilse de, tüm Fitbit ürünlerindeki nikel miktarı, Avrupa Birliği'nin Nikel
Direktifi ile uyumludur.
Fitbit aksesuar bilezikleri, bantlar ve ayrı satılan askılar dayanıklı elastomer ve paslanmaz çeliktir.

Kablosuz teknoloji
Flex 2'de bir Bluetooth 4.0 radyo vericisi bulunur.

Geri bildirim
Flex 2, izleyicinin alarmlar, hedefler ve bildirimler geldiğinde farketmesini sağlayan bir titreşim motoru
içerir.

Pil
Flex 2, şarj edilebilir bir lityum-polimer pil içerir

Bellek
Flex 2, dakikalık istatistiklerin çoğunu ve SmartTrack verilerini yedi gün boyunca saklar. 30 gün özet
sunabilmek için veri saklar. Saklanan veriler, kaç adım atıldığı mesafe, yakılan kalori, aktif dakika,
egzersiz, uyku ve hareketsiz ve aktif geçirilen saatlerden oluşur. Akıllı bilekliğinizi günde en az bir kez
senkronize etmenizi öneririz.
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Ekran
Flex 2, LED dokunmatik ekrana sahiptir.

Boyutlar

Flex 2 ile satılan küçük bileklik, çevresindeki 5.5 ila 6.7 inç arasındadır. Flex 2 ile satılan geniş
bilekliğin, çevresi 6,7 ila 8,1 inç arasındadır.Ayrı olarak satılan aksesuarların boyutu farklı
olabilir.

Çevresel Koşullar
Çalışabildiği Sıcaklık

14° to 113° F
(-10° to 45° C)

Çalışmayı durdurduğu sıcaklık

-4° to 95° F
(-20° to 35° C)

Suya Dayanıklılık

50m.'ye kadar suda dayanıklı

Çalışabildiği Maksimum Yükseklik

30,000 feet
(10,000 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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Yasal&Güvenlik Uyarıları
Model Adı: FB403ABD
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 ile ilgili FCC gerekliliklerini yerine
getirir.
FCC ID: XRAFB403
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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-FB403
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 tammetni 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 FB403 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 FB403 è
conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 22
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:www.fitbit.com/safety.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB403 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 FB403
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

R-NZ  
China
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Mexico

IFETEL: RCPFIFB16-1170
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

Israel
51-56210 אישור התאמה
.אי לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר
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Israel
TBD!!אישור!התאמה
.אין!לבצע!כל!שינוי!טכני!בחלק!המודולארי!של!המוצר

Japan
Japan
201-150444

201-160514
The Japanese Certification logo and ID can also be viewed on your device. Instructions
to view content:

Oman
1. Click left button on device
2. Tap “Settings”
OMAN-TRA/TA-R/3485/16
3. Scroll through menu to “Regulatory Info”
D090258

30

Philippines

Serbia

	
  	
  И	
  005	
  16
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Singapore

Complies with IDA
Standards
DA00006A

South Korea
클래스	 B	 장치	 (가정	 사용을위한	 방송	 통신	 기기)	 :	 EMC	 등록	 주로	 가정용	 (B	 급)으로하고,	 모든	 지역에서	 사용할	 수	 있습니다	 
얻을이	 장치.	 	 

-.	 사용	 주파수	 (Used	 frequency):	 

2402	 MHz-2480	 MHz	 

-.	 채널수	 (The	 number	 of	 channels):	  40	 
-.	 공중선전계강도	 (Antenna	 power):	 	  -2.0	 dBi	 
-.	 변조방식	 (Type	 of	 the	 modulation):	 GFSK	 
-.	 안테나타입	 (Antenna	 type):	 

Integral	 

-.	 출력	 (Output	 power):	 	 

0.611mW/MHz	 EIRP.	 

-.	 안테나	 종류	 (Type	 of	 Antenna):	 

Integral	 

KCC	 approval	 information	 	 

1) Equipment	 name	 (model	 name)	 :	 무선데이터통신시스템용	 특정소출력무선기기	 FB403
2) Certificate	 number	 :

MSIP-CMM-XRA-FB403	 

3) Applicant	 :

Fitbit,	 Inc.	 

4) Manufacturer:

Fitbit,	 Inc.	 

5) Manufacturer	 /	 Country	 of	 origin:	 	 P.R.C.

Taiwan
Fitbit Model FB403
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注意！	
  
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法	
  
第十二條	
  經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻
率、加大功率或變更原設計之特性及功能	
  
第十四條	
  
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，
並改善至無干擾時方得繼續使用。	
  
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。	
  
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

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.: ER47954/16
Dealer No.: DA35294/14

Güvenlik Bildirimi
Bu ekipman, EN Standardı spesifikasyonlarına uygun olarak güvenlik sertifikasına uymak 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.

