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Bevezetés
Üdvözöljük a testre szabható Fitbit Alta™ fitness karkötő világában, amely ugyanolyan
sokoldalú, mint az Ön személyes stílusa.

A csomagolás tartalma
A Fibit Alta csomagolása a következőket tartalmazza:

Fitbit Alta

Tápkábel

Vezeték nélküli
szinkronizáló kulcs

A Fitbit Alta két részből áll: levehető karkötő és kijelző.

Jelen dokumentum tartalma
Megmutatjuk, hogy hozhat gyorsan létre Fitbit® fiókot, és hogyan biztosíthatja, hogy a fitness
karkötő sikeresen szinkronizálja az általa összegyűjtött adatokat a Fitbit kezelőpanellel. A
kezelőpanel segítségével elemezheti az adatait, visszanézheti az elmúlt időszakok trendjeit,
célokat tűzhet ki, feljegyezheti az étel- és italfogyasztását, lépést tarthat a barátokkal stb.
Amint végzett a fitness karkötő beállításával, indulásra kész.
Alább ismertetjük az Önt érdeklő funkciók kikeresésének és használatának, valamint a
karkötő testreszabásának módját. Ha további információkat, tippeket szeretne kapni,
illetve probléma-megoldási javaslatokról szeretne olvasni, kérjük, lapozza át a
http://help.fitbit.com oldalon található terjedelmes cikkeket.
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A Fitbit Alta beállítása
Az Alta karkötő maximális kihasználása érdekében használja az iOS®, Android™ és
Windows® 10 operációs rendszert használó mobileszközökre készült ingyenes Fitbit
alkalmazást. Ha nem áll a rendelkezésére mobil eszköz, használhat helyette számítógépet
és fitbit.com-ot is, de ne feledje, hogy a bejövő hívásokkal, szöveges üzenetekkel és naptári
eseményekkel kapcsolatos értesítésekhez mobil eszközre van szüksége.

A fitness karkötő beállítsa mobil eszköz segítségével
A Fitbit alkalmazás több mint 200 különböző iOS, Android és Windows 10 operációs
rendszert támogató mobil eszközzel kompatibilis.
A készülék használata:
1. A http://www.fitbit.com/devices oldalon ellenőrizze le, hogy az a Fitbit alkalmazás
kompatibilis az Ön mobil eszközével.
2. A Fitbit alkalmazást készüléke függvényében az alábbi helyek egyikén találja:
• Apple® App Store® az olyan iOS-t használó készülékekhez, mint pl. az
iPhone® vagy iPad®.
• Google Play™ Store az androidos készülékek esetében, pl. Samsung®
Galaxy® S5 és Motorola Droid Turbo.
• Microsoft® Windows Store a Windows 10 operációs rendszert használó mobil
eszközök esetében, pl. Lumia™ vagy Surface™ tablet.
3. Telepítse az alkalmazást. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ingyenes Fitbit
alkalmazás letöltéséhez saját fiókra lesz szüksége az adott áruházban.
4. Amint telepítette az alkalmazást, kezdéshez koppintson a Join Fitbit-re (Csatlakozás
a Fitbithez). A rendszer végigvezeti a Fitbit fiók létrehozása és az Alta mobil
eszközökhöz csatlakoztatásának (összepárosítása) folyamatán. Az összepárosítás
biztosítja a fitness karkötő és a mobil eszköz kölcsönös kommunikációját
(adatszinkronizálást).
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beállítás során kért személyes adatok
felhasználásra kerülnek a nyugalmi anyagcsere (BMR) kiszámításához, amely segít
kiértékelni az Ön feltételezett kalóriaszükségletét. Az információk szigorú védelmet
élveznek, hacsak Ön nem lép be a saját Privacy settings (Személyes adatok
beállításai) szekciójába, és nem dönt úgy, hogy meg kívánja osztani a korát,
magasságát vagy súlyát a barátaival.
A beállítást követően a készülék kész a használatra.

A fitness karkötő beállítása a PC-n (csak Windows 10)
Amennyiben nem rendelkezik mobil eszközzel, a fitness karkötőjét Windows 10 operációs
rendszert futtató PC-jén a Windows alapú mobil eszközökhöz rendelkezésre álló Fitbit
alkalmazással állíthatja be és szinkronizálhatja.
Ha szeretné letölteni az alkalmazást, koppintson a Start gombra, majd nyissa meg a
Windows® Store-t („Store”). Keresse meg a “Fitbit app” alkalmazást. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy ha még semmilyen alkalmazást nem töltött le ebből az áruházból a
számítógépére, a rendszer felszólítja, hogy hozzon létre egy fiókot.
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Nyissa meg az alkalmazást, és kövesse a Fitbit fiók létrehozására vonatkozó utasításokat,
majd állítsa be az Alta fitness karkötőjét. A beállításokat és szinkronizálást vezeték nélkül is
elvégezheti, ha számítógép rendelkezik Bluetooth® funkcióval, ellenkező esetben az Alta
fitness karkötő csomagolásában található, vezeték nélküli szinkronizálásra szolgáló kulcsot
kell használnia.

A fitness karkötő beállítása a PC-n (csak Windows 8.1 és
régebbi verziók)
Amennyiben nem rendelkezik kompatibilis mobil eszközzel, a fitness karkötőjét számítógép
segítségével is beállíthatja, és a Fitbit statisztikáit nyomon követheti a fitbit.com oldalon. E
beállítási módszer használata esetén első lépésben telepítse az ingyenes Fitbit Connect
alkalmazást amely lehetővé teszi az Alta karkötő számára, hogy szinkronizálja az adatokat a
fitbit.com kezelőpanellel.
A Fitbit Connect telepítése és a fitness karkötő beálltásai:
1. Látogasson el a http://www.fitbit.com/setup oldalra.
2. Mozgassa lefelé a képet, majd koppintson a letöltés gombra. Ha a gomb nem jeleníti
meg helyesen a számítógépe típusát (például ha „Letöltés PC-re“-t mutat („Letöltés
PC-re”)), először válassza ki a megfelelő típust, majd nyomja meg a gombot.
3. A felszólítást követően mentse el a megjelenő fájlt.
4. Koppintson kétszer a fájlra (FitbitConnect_Win.exe). Bekapcsol a Fitbit Connect
telepítőprogram.
5. A telepítőprogram utasításai közötti léptetéshez koppintson a Continue (Tovább)
gombra.
6. A felszólítást követően válassza a Set up a New Fitbit Device (Új Fitbit készülék
beállítása) opciót.
7. A Fitbit fiók létrehozásához és az Alta csatlakoztatásához kövesse a képernyőn
olvasható utasításokat. Ha a számítógépe rendelkezik Bluetooth-szal, vezeték
csatlakoztatása nélküli beállításra is lehetősége nyílik. Ellenkező esetben az Alta
fitness karkötő csomagolásában található, vezeték nélküli szinkronizálásra szolgáló
kulcsot kell használnia.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beállítás során kért személyes adatok felhasználásra kerülnek a nyugalmi anyagcsere (BMR) kiszámításához, amely segít kiértékelni az
Ön feltételezett kalóriaszükségletét. Az információk szigorú védelmet élveznek,
hacsak Ön nem lép be a saját Privacy settings (Személyes adatok beállításai)
szekciójába, és nem dönt úgy, hogy meg kívánja osztani a korát, magasságát vagy
súlyát a barátaival.

A fitness karkötő beállítása Mac számítógépen
Amennyiben nem rendelkezik kompatibilis mobil eszközzel, a fitness karkötőjét számítógép
segítségével is beállíthatja, és a Fitbit statisztikáit nyomon követheti a fitbit.com oldalon. E
módszer használata esetén első lépésben telepítse az ingyenes Fitbit Connect alkalmazást
amely lehetővé teszi az Alta karkötő számára, hogy szinkronizálja az adatokat a fitbit.com
kezelőpanellel.
A Fitbit Connect telepítése és a fitness karkötő beálltásai:
1. Látogasson el a http://www.fitbit.com/setup oldalra.
2. Mozgassa lefelé a képet, majd koppintson a letöltés gombra. Ha a gomb nem jeleníti meg helyesen a számítógépe típusát (például ha „Download for Mac“-et mutat
(„Letöltés Mac-re”)), először válassza ki a megfelelő típust.
3. A felszólítást követően mentse el a megjelenő fájlt.
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4. Koppintson kétszer a fájlra (Install Fitbit Connect.pkg). Bekapcsol a Fitbit Connect
telepítőprogram.
5. A telepítőprogram utasításai közötti léptetéshez koppintson a Continue (Tovább)
gombra.
6. A felszólítást követően válassza a Set up a New Fitbit Device (Új Fitbit készülék
beállítása) opciót.
7. A Fitbit fiók létrehozásához és az Alta csatlakoztatásához kövesse a képernyőn
olvasható utasításokat.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beállítás során kért személyes adatok
felhasználásra kerülnek a nyugalmi anyagcsere (BMR) kiszámításához, amely segít
kiértékelni az Ön feltételezett kalóriaszükségletét. Az információk szigorú
védelmet élveznek, hacsak Ön nem lép be a saját Privacy settings (Személyes
adatok beállításai) szekciójába, és nem dönt úgy, hogy meg kívánja osztani a
korát, magasságát vagy súlyát a barátaival.

A fitness karkötő szinkronizálása a Fitbit fiókjával
Miután beállította és elkezdte használni az Alta karkötőt, ellenőrizze le, hogy az
rendszeresen továbbítja (szinkronizálja) a Fitbit-be az adatokat, és így Ön nyomon követheti
a Fitbit kezelőpanelen a saját fejlődését, edzés-előzményeit, valamint érmeket nyerhet és
elemezheti az alvás-adatait, stb. A napi szinkronizálás ajánlott, de nem követelmény.
A Fitbit alkalmazás a Fitbit fitness karkötővel végzett szinkronizáláshoz Bluetooth Low
Energy (BLE) technológiát használ. Az alkalmazás minden egyes megnyitásakor
automatikusan elvégzi a szinkronizálást, ha a fitness karkötő a közelben található, valamint
az alkalmazás napközben is rendszeresen szinkronizál, ha Ön beállította a folyamatosan
aktív szinkronizálás opciót.
Mac® számítógépen a Fitbit Connect Bluetooth-t is használhat a szinkronizáláshoz (ha
elérhető), ellenkező esetben csatlakoztatnia kell a számítógépéhez a vezeték nélküli
szinkronizálásra szolgáló kulcsot. A számítógépen futtatott Fitbit Connect vezeték nélküli
szinkronizálásra szolgáló kulcs csatlakoztatását kéri. Ön bármikor utasíthatja a Fitbit
Connectet a szinkronizálásra, vagy erre automatikusan 15 percenként kerül sor, had:
•
•

karkötő 9 m-nél közelebb található a számítógéphez;
a számítógép be van kapcsolva és élő Internet-csatlakozással rendelkezik.
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Megismerkedés a Fitbit Alta fitness karkötővel
Ebben a fejezetben ismertetjük, hogy a legjobb viselni, tölteni és használni az fitness
karkötőt. Ha beszerzett egy tartalék szíjat, itt megtalálja annak leírását is, miként veheti le az
eredeti szíjat, és helyettesítheti a másikkal.

Felhelyezés a csuklóra
A helyes viselés érdekében tanulmányozza figyelemmel a következő tippeket.

A csukló és a domináns kéz kiválasztása
A nagyobb pontosság és a lehető legegyszerűbb használat érdekében az Alta karkötőnek
tudnia kell, hogy melyik csuklóján fogja viselni (bal vagy jobb), valamint hogy Ön melyik
kezét tartja dominánsnak (bal vagy jobb). A domináns keze az, amellyel általában ír, vagy
amelyikkel dobni szokott.
A telepítés közben a rendszer felkérni, hogy válassza ki azt a csuklóját, amelyen az Alta
karkötőt viseli majd. Ha később úgy dönt, hogy a karkötőt a másik csuklóján viseli inkább,
változtassa meg a Wrist (Csukló) opció beállításait. A Handedness (Viselési oldal) opció
segítségével szintén bármikor megváltoztathatja a beállított domináns kezet. Mindkét
beállítás a Fitbit alkalmazás Account (Fiók) részében kerül ismertetésre.

A karkötő felhelyezése
1. Helyezze fel a csuklójára az Alta karkötőt. A karkötő felső részén található a
töltés port. A karkötő felső részének a csukló külső vagy felső oldalán kell lennie.
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2. Igazítsa meg a karkötő két végét úgy, hogy a csattal együtt közvetlenül eltakarják a
csuklójára legjobban illeszkedő két lyukat.

3. Nyomja össze a csatot és a karkötőt a hüvelykujjával és a mutatóujjával, amíg úgy
nem érzi, hogy egymásba illeszkednek.
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Az Alta karkötőt akkor helyezte fel helyesen, ha mindkét kiálló tüske teljesen be lett
nyomva. Ne viseljen túl szorosan az Alta karkötőjét.

TIPP: Ha nehézséget okoz a karkötő bekapcsolása, először próbálja a csuklóján kívül, hogy
lássa hogyan működik, és csak ezt követően próbálja meg felhelyezni a csuklójára.

Navigáció
Az Alta OLED érintőképernyővel rendelkezik, amely állhat mind vízszintesen, mind
függőlegesen. Többfajta egyedi kinézetű számlap közül választhat.
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Ha nem használja az Alta karkötőt, a kijelző kikapcsolt állapotú. A bekapcsolásához:
•
•

Koppintson kétszer a fitness karkötőre.
Fordítsa el saját maga felé a csuklóját. A karkötő Quick View néven ismert
fenti funkciója kikapcsolható.

Egy egyszerű koppintással tekintse meg a statisztikákat. A statisztikák rögzítik a
megtett lépéseket, távolságot, elégetett kalóriák és aktív percek számát.

Koppintás a karkötőre
A legjobb eredmény elérése érdekében koppintson a kijelző alább látható pontjára, ahol a
karkötő szíja csatlakozik. Ha életre szeretné kelteni a karkötőt, koppintson rá kétszer; a
statisztikák között egyszerű koppintással lapozhat.

Az Alta nem reagál az ujjak végighúzására, rá kell koppintani.
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Az akku üzemideje és töltése
Az Alta teljesen feltöltött akkujának üzemideje legfeljebb 5 nap. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy az akkumulátor élettartama és üzemideje a használat, a beállítások és sok más
tényező függvényében változhat. A tényleges eredmények eltérőek lehetnek.

Az akku aktuális állapotának meghatározása
Ha koppintásokkal lapoztat az Alta fitness karkötő statisztikái között, és ha az akku lemerül,
az első képernyőn a gyenge akkumulátor ikon látható. Ha a kritikusan alacsony töltöttségi
állapot ikon látható, nincs lehetőség a statisztikák megtekintésére.

Kritikusan alacsony akkumulátor-töltöttség
Az akku állapotát a Fitbit kezelőpanelén is leellenőrizheti.

A karkötő töltése
Az Alta fitness karkötő töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt a számítógép USB bemenetébe
vagy az UL tanúsítással rendelkező hálózati USB töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik
végét az Alta karkötő hátoldalán található bemenetbe. A töltőkábel egyes pineinek
illeszkedniük kell az Alta karkötő töltőbemenetébe, és biztonságosan kapcsolatot kell
létrehozniuk. A biztonságos kapcsolatról az Alta kijelzőkén látható akku ikon tájékoztat.

Egy teljes feltöltés egy-két órát vesz igénybe. A töltési folyamat során is rákoppinthat a
karkötőre, és leellenőrizheti az akkumulátor állapotát. A teljesen feltöltött karkötőt az
kitöltött akku ikon jelzi. Ha még nem állította be a karkötőjét, rákoppintva megjelenítheti a
http://www.fitbit.com/setup linkre átirányító üzenetet.
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A karkötő ápolása
Fontos, hogy rendszeresen tisztítsa meg Alta fitness karkötőjét, és hagyja megszáradni.
További információkért lásd: http://www.fitbit.com/productcare.

Szíjcsere
A karkötő két külön szíjelemmel (alsó és felső) rendelkezik, amelyeket önálló tartozékként
forgalmazott szíjakra cserélhet.

A szíj levétele
A szíj levétele:
1. Fordítsa el az Alta karkötőt. ás keresse meg a két végén található zárópeckeket ott,
ahol a szíj a készülékházhoz csatlakozik.
2. A zárópecket a szíj lapos fémgombját benyomva oldhatja ki.

3. Felfelé csúsztatva a szíjat kiveheti a karkötőből.

4. Azonos módon járjon el a másik oldalon is.
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Ha nem sikerül levenni a szíjat, esetleg beszorult, óvatos előre-/hátrahúzással szabadítsa
ki.

Az új szíj felhelyezése
Az új szíj felhelyezése előtt először ellenőrizze le, hogy a szíj melyik oldala az alsó és melyik
a felső része. A felső részén bevágások találhatók, és a töltőbemenethez közelebb lévő
oldalhoz kell csatlakoztatni. Az alsó szíjon található a csat.
A szíjat a karkötő alján lefelé csúsztatva rögzítheti a helyére, amíg azt nem érzi, hogy rögzült
a helyes állásban.
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Automatikus tevékenységfigyelés a Fitbit Alta
segítségével
Akárhol is viseli, Alta karkötője mindenhol számos statisztikát követ automatikusan
figyelemmel. A fitness karkötőben lévő legfrissebb adatok minden szinkronizáláskor
feltöltésre kerülnek a Fitbit kezelőpanelre.

Egész napos statisztikák megtekintése
Az Alta karkötőre koppintva a következő egész napos statisztikákat jelenítheti meg:
•
•
•
•

Lépések száma;
Megtett távolság;
Elégetett kalória;
Aktív tevékenység percek.

A fitness karkötő által rögzített egyéb statisztikák a Fitbit kezelőpanelen állnak
rendelkezésre, és a következőket tartalmazzák:
•
•
•

Alvás órák és alvás módok;
Tevékenység órák és pihenőidő;
Olyan sportok, mint pl. a futás, szabadtéri kerékpározás, elliptikus, sport és aerob
mozgás.

Rákoppintva felébreszti az Alta karkötőt. Ha az óra látható, koppintásokkal fokozatosan
megjeleníthetők az egyes statisztikák. Ha beállításra került az ébresztőóra funkció, az
ébresztés ideje is látható.

Lépések

Távolság

Kalória

Aktív tevékenység percek

Az Alta az Ön időzónája alapján kezdi el figyelemmel követni éjfélkor a következő nap
statisztikáit. Bár a statisztikákat éjfélkor lenullázza, az előző napi adatok nem kerülnek
törlésre. Ezek az adatok a karkötő soron következő szinkronizálása során kerülnek
elmentésre a Fitbit fiókban.

Alváskövetés
Alta karkötője automatikusan figyelemmel követi az alvásidejét és az éjszakai mozgását,
hogy megértse az alvásmódjait. Ha szeretné nyomon követni az alvását, viselje az fitness
karkötőt az ágyban is. Az alapértelmezett beállítás szerinti célérték éjszakánként 8 óra
alvás.
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Felébredéskor szinkronizálja a karkötőt. Így megjelenítheti az előző éjszakára vonatkozó
adatokat a Fitbit kezelőpanelen.

A napi tevékenységcélok figyelemmel követése
Az Alta figyelemmel követi, hogyan halad a tetszőlegesen kitűzött napi cél irányában.
A cél elérésekor a karkötő ünneplően rezeg és villog.

Célmeghatározás
Az alapértelmezett beállítás napi 10.000 lépés. Ön módosíthatja a célként kitűzött
távolságot, elégetett kalóriát vagy aktív tevékenység percek számát, és ehhez Önnek jobban
megfelelő értéket választhat. Például célként meghagyhatja a lépések számát, de a célt
10.000 lépésről 20.000 lépésre emelheti.

A cél felé haladás megjelenítése
A cél elérése felé haladást ábrázoló vonal segít megőrizni a motivációját. Az alábbi pontok a
vonal alatt azt jelzik, hogy a cél felé haladva már megtette az út több mint felét.

Edzés figyelemmel követése
A SmartTrack™ funkció automatikusan észleli a kiválasztott gyakorlatokat, és részletesen
rögzíti a mozgás előzményeit.
Alapértelmezett beállítás esetén a SmartTrack felismeri a legalább 15 percen keresztül tartó
folyamatos mozgást. Egy vagy több edzésfajta esetében a SmartTrack minimális időtartama
növelhető vagy csökkentető, és akár ki is kapcsolható.
A SmartTrack funkció testre szabásával és használatával kapcsolatosan további
információkat a help.fitbit.com oldalon talál.
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Óránkénti tevékenységek figyelemmel követése
A megjegyzések segítenek egész nap aktívnak maradni a jobb egészség és erőnlét
elérésében. Amennyiben nem tett meg az adott órában legalább 250 lépést, tíz perccel az
óra vége előtt rezgéssel figyelmeztet arra, hogy járnia kell. Ha elég lépést tesz, gratulációt
tartalmazó üzenet jelenik meg.
Alapértelmezett beállítása esetén a figyelmeztetések minden nap 09:00 és 18:00 óra
között aktiválódnak, de a kívánt napok és napszakok ki is választhatók.

Mozgásra vonatkozó emlékeztetők
Az óránkénti tevékenységeiről és pihenési időszakjairól további információkat a Fitbit
kezelőpultján talál.
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Csendes ébresztés használata
Az Alta finom rezgéssel ébresztheti, vagy halk ébresztő funkció segítségével
figyelmeztetheti. Akár nyolc különböző ébresztést is beállíthat, amelyek naponta vagy csak
a hét bizonyos napjain ismétlődhetnek.

A csendes ébresztés beállítása
Ha be szeretné állítani a csendes ébresztést, tanulmányozza át az alábbi fejezetet.

Fitbit for iOS alkalmazás
1.
2.
3.
4.

A Fitbit kezelőpanelén koppintson a fitness karkötő csempére.
Koppintson az Alta csempére.
Koppintson a Silent Alarms (Csendes ébresztés) opcióra.
Koppintson a Set a New Alarm (Új ébresztés beállítása) opcióra. Válassza ki az
ébresztés idejét, majd koppintson a Save (Mentés) opcióra.

Ha az ébresztőórát több mint egy napra kívánja beállítani, koppintson a Repeat (Ismétlés)
opcióra, és válassza ki a napo(ka)t, amikorra be kívánja állítani az ébresztést.

Fitbit for Android alkalmazás
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Fitbit kezelőpanelén koppintson a fitness karkötő csempére.
Koppintson az Alta csempére.
Koppintson a Silent Alarm (Csendes ébresztés) opcióra.
Koppintson a + ikonra.
Állítsa be az időt és az ébresztést.
Koppintson a Save (Mentés) opcióra.

Fitbit for Windows 10 alkalmazás
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Fitbit kezelőpanelén koppintson az Account (Fiók) opcióra.
Koppintson az Alta csempére.
Koppintson a Silent Alarms (Csendes ébresztés) opcióra.
Koppintson a Add Alarm (Ébresztés hozzáadása) opcióra.
Jelölje be az ébresztés idejét. Koppintson a behúzás ikonra.
Válassza ki az ismétléseket/preferált napokat. Koppintson a Save (Mentés) opcióra.
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A csendes ébresztések kikapcsolása vagy elhalasztása
Az ébresztés bekapcsolásakor a karkötő villog és rezeg. Az ébresztés funkció
kikapcsolásához koppintson kétszer a karkötőre. Ha nem koppint kétszer a karkötőre, az
ébresztés még egyszer automatikusan megismétlődik.
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Hívások, szöveges üzenetek és naptári
események fogadása
Az Alta karkötőn több mint 200 iOS és Android operációs rendszert alkalmazó mobil eszköz
segítségével fogadhat értesítéseket hívásokról, szöveges üzenetekről és naptári
eseményekről. Ha tudni szeretné, hogy az Ön mobil készüléke támogatja-e ezt a funkciót,
látogasson el a http://www.fitbit.com/devices oldalra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
Fitbit for Windows alkalmazás esetében az értesítések nem állnak rendelkezésre.

Naptárral szemben támasztott követelmények
A fitness karkötő megmutatja a naptáralkalmazásból a mobil készülékébe továbbított
valamennyi naptári eseményt és információt. Vegye figyelembe, hogy ha a naptár
alkalmazása nem küld értesítéseket a mobil eszköznek, azokat nem kapja meg a fitness
karkötő sem.

Amennyiben iOS operációs rendszert használó készüléket használ, az Alta az iOS
alapértelmezett naptári alkalmazásával szinkronizált összes naptárból kapott értesítést
jelzi. Ha harmadik fél olyan naptári alkalmazását használja, amely nincs szinkronizálva az
alapértelmezett alkalmazással, a szóban forgó naptári alkalmazás értesítései nem láthatók
az karkötőn.
Amennyiben Androidos eszközt használ, az Alta a telepítés során kiválasztott naptári
alkalmazás értesítéseit mutatja. Ön választhat a mobil eszköz alapértelmezett naptári
alkalmazása és harmadik fél naptári alkalmazása között.

Értesítés aktiválás
Ha be szeretné kapcsolni az értesítéseket, először győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
funkció be van-e kapcsolva a mobil eszközön, és az Alta hatósugáron belül található.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha iOS rendszert futtató eszközt használ, az értesítés
bejövő hívásokról funkció beállítása megfelel az alapértelmezésnek.
Amint engedélyezve vannak az értesítések, megjelenik az “Alta” a mobil készülékével
összepárosított Bluetooth-eszközök listáján.

Fitbit for iOS alkalmazásFitbit for iOS alkalmazás
Ha szeretné bekapcsolni a szöveges vagy naptári értesítéseket:
1. Nyissa ki a Fitbit alkalmazást, majd koppintson az Alta csempére.
2. Koppintson a Notifications (Értesítések) opcióra, majd kapcsolja be vagy ki a
szöveges üzenetek, hívások vagy naptári értesítések bármilyen kombinációját.
3. A mobil eszköz és a fitness karkötő közötti kapcsolat (kötés) létrehozása érdekében
kövesse a képernyőn látható utasításokat.
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További információkat és utasításokat arra vonatkozóan, hogy az Ön mobil eszköze
lehetővé tegye a figyelmeztetéseket, a help.fitbit.com oldalon talál.

Fitbit for Android alkalmazás
Ha szeretné bekapcsolni a bejövő hívások, szöveges vagy naptári értesítések funkciót:
1. Nyissa ki a Fitbit alkalmazást, majd koppintson az Alta csempére.
2. Koppintson ismét az Alta csempére.
3. Koppintson a Notifications (Értesítések) opcióra, majd kapcsolja be vagy ki a
szöveges üzenetek, hívások vagy naptári értesítések bármilyen kombinációját.
4. A mobil eszköz és a fitness karkötő közötti kapcsolat (kötés) létrehozása érdekében
kövesse a képernyőn látható utasításokat.
A figyelmeztetések beállítására vonatkozó részletesebb utasításokat a help.fitbit.com
oldalon talál.

Bejövő értesítések megjelenítése
Ha a fitness karkötő és a mobil eszköz egymástól 90 cm-re van, a hívások, szöveges
üzenetek vagy naptári események következtében a karkötő rezegni kezd, és a kijelzőn
megjelenik figyelmeztetés látható. Ha a kijelző ki van kapcsolva, csuklója maga felé
fordításával vagy koppintással kapcsolhatja be. Az értesítés csak egy percig látható.
Bejövő hívások esetén az értesítés a hívó fél nevével vagy telefonszámával háromszor
végigfut a kijelzőn.

A szöveges üzenetek és naptári események egyszer futnak végig a kijelzőn.

Az értesítések karaktereinek maximális száma 40. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy minden
értesítés vízszintesen jelenik meg annak ellenére, hogy a karkötő általában függőlegesen
van tájolva.
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A Fitbit Alta testreszabása
Ez a fejezet azt ismerteti, hogyan módosíthatók a nézetek, valamint miként módosíthatók a
fitness karkötő bizonyos viselkedési formái.

Az óralap és a tájolás módosítása
Az Alta több vízszintes év függőleges tájolású számlappal kerül leszállításra.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bejövő hívásokra, szöveges üzenetekre és a naptár
eseményekre vonatkozó értesítések, valamint a mozgásra vonatkozó
figyelmeztetések vízszintesen jelennek meg annak ellenére, hogy a karkötő
általában függőlegesen van tájolva.

Fitbit for iOS alkalmazás
A karkötő számlapjának megváltoztatása:
1.
2.
3.
4.

Nyissa ki a Fitbit alkalmazást, majd koppintson az Alta csempére.
Koppintson a Clock Face (Számlap) opcióra.
Válassza ki a karkötő tájolását és stílusát.
A karkötő szinkronizálását követően változás látható.

Fitbit for Android alkalmazás
A karkötő számlapjának megváltoztatása:
1.
2.
3.
4.
5.

Nyissa ki a Fitbit alkalmazást, majd koppintson az Alta csempére.
Koppintson az Alta csempére.
Koppintson a Clock Face (Számlap) opcióra.
Válassza ki a karkötő tájolását és stílusát.
A karkötő szinkronizálását követően változás látható.

Fitbit for Windows 10 alkalmazás
A karkötő számlapjának megváltoztatása:
1.
2.
3.
4.
5.

A Fitbit kezelőpanelén koppintson az Account (Fiók) opcióra.
Koppintson az Alta csempére.
Koppintson a Clock Face (Számlap) opcióra.
Válassza ki a karkötő tájolását és stílusát.
A karkötő szinkronizálását követően változás látható.
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A Quick View funkció be- vagy kikapcsolása
Alapértelmezett helyzetben az Alta kijelzője azonnal felébred, amint a felhasználó maga
felé fordítja a csuklóját. Ez a Quick View néven is ismert opció be- és kikapcsolható.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Quick View funkció működéséhez a karkötőt megfelelően
fel kell helyezni a csuklójára, amit az ismertetésre került a felhelyezésről szóló fejezetben.

Fitbit for iOS alkalmazás
A Quick View funkció be- vagy kikapcsolása:
1. Nyissa ki a Fitbit alkalmazást, majd koppintson az Alta csempére.
2. Koppintson a Quick View opcióra.
3. Adja meg a beállításokat.

Fitbit for Android alkalmazás
A Quick View funkció be- vagy kikapcsolása:
1.
2.
3.
4.

Nyissa ki a Fitbit alkalmazást, majd koppintson az Alta csempére.
Koppintson az Alta csempére.
Koppintson a Quick View opcióra.
Adja meg a beállításokat.

Fitbit for Windows 10 alkalmazás
A Quick View funkció be- vagy kikapcsolása:
1.
2.
3.
4.

A Fitbit kezelőpanelén koppintson az Account (Fiók) opcióra.
Koppintson az Alta csempére.
Koppintson a Quick View opcióra.
Adja meg a beállításokat.
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A Fitbit Alta frissítése
A firmware frissítés időnként lehetővé teszi az ingyenes funkcióbővítést és termékjavítást.
Ajánljuk, hogy Alta fitness karkötőjét tartsa mindig frissített állapotban.
Ha frissítés érhető el, a Fitbit alkalmazás értesíti róla. A frissítés beindítását követően a
karkötőjén, valamint a Fibit alkalmazásban látszik a folyamat egészen a befejezéséig, majd
visszaigazoló üzenet kerül megjelenítésre.
Ne feledje, hogy az Alta frissítése több percig is eltarthat, és fokozottan igénybe veheti az
akkut. Ezért javasolt a frissítést csatlakoztatott tápkábellel elvégezni.
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A Fitbit Altával kapcsolatos problémák megoldásai
Ha a következő problémák valamelyikét tapasztalja, a fitness karkötő újraindításával
küszöbölheti ki őket:
•
•
•
•

A sikeres telepítés ellenére nem kerül sor szinkronizálásra;
Nem reagál a koppintásokra;
A karkötő annak ellenére sem reagál, hogy fel lett töltve;
A karkötő nem követi nyomon a lépéseket vagy más egyéb adatokat.

Megjegyzés: A karkötő újraindítása nem töröl semmilyen adatokat.
Ha újra szeretné indítani a karkötőjét:
1. Csatlakoztassa a tápkábelt a számítógép USB-portjához.
2. Illessze be a másik végét az Alta karkötő hátlapján található bemenetbe. A karkötő
tölteni kezd.
3. Nyolc másodpercen belül nyomja be háromszor a gombot úgy, hogy az egyes
benyomások között tartson rövid szünetet. A gomb a tápkábel számítógépbe
csatlakoztatott végén található.
A gomb első benyomását követő nyolc másodperc elteltével a kijelzőn
megjelenik a Fitbit logó. Ezzel újraindította a karkötőt.
4. A logó megjelenése után kihúzhatja az Alta karkötőből a tápkábelt.
A további problémamegoldás érdekében forduljon az ügyfélszolgálathoz, lásd a
http://help.fitbit.com oldalt.
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Általános Fitbit Alta információk és műszaki adatok
Érzékelők, vezeték nélküli átviteli és tapintásos visszacsatolás
A Fitbit Alta a következő érzékelőket és működtető elemeket tartalmazza:
•
•
•

Háromtengelyes MEMS gyorsulásmérő, amely nyomon követi a mozgásmintákat
Bluetooth 4.0 rádió jeladó
Ébresztésekre, célkitűzésekre és emlékeztetésekre figyelmeztető rezgőmotor

Anyagok
Az Alta fitness karkötővel szállított óraszíj a sport karórákhoz kínált fokozott ellenállású,
rugalmas elasztomerből készül. Nem tartalmaz latexet. A pótszíjként kínált óraszíjak
bőrből és rozsdamentes acélból készülnek.
Az Alta karkötő csatja és a készülékház egészségügyi felhasználású rozsdamentes acélból
készültek. Míg az összes rozsdamentes acél nyomokban nikkelt is tartalmaz, és a nikkelre
allergiás személyeknél allergiás reakciót válthatnak ki, a Fitbit termékek tartalmazta nikkel
mennyisége megfelel a nikkeltartalomra vonatkozó szigorú európai uniós irányelveknek.

Akku
Az Alta újratölthető lítium-polimer akkut tartalmaz.

Memória
Az Alta öt napon keresztül percenként menti el a részletes információkat, az alvással
kapcsolatos információkat hét napig, a SmartTrack információkat két napig és az összesített
értékeket 30 napig tárolja.
Az elmentett adatok közé tartoznak a megtett lépések, az elégetett kalóriák, az aktív
mozgással töltött percek, az órán belüli tevékenységek, a SmartTrack gyakorlatok és az
alvás.

Kijelző
Az Alta OLED érintőkijelzővel rendelkezik.

Méret
A karkötőszíjak méretei alább láthatók. Vegye figyelembe, hogy a választható tartozékként
értékesített óraszíjak méretei különbözhetnek. A fémszíjak mérete univerzális, és
mindenkire jó.
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Kis karkötő

14 és 17 cm közötti kerülettel rendelkező csuklókra

Nagy karkötő

17 és 19,5 cm közötti kerülettel rendelkező csuklókra

Rendkívül nagy óraszíj

19,5 és 23,5 cm közötti kerülettel rendelkező csuklókra

Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet

-10°-től 45°C-ig
(14°-től 113° F-ig)

Üzemi hőmérséklet

-20°-től 60°C-ig
(-4°-től 140°F-ig)

Vízálló

Fröccsenő vízzel szemben ellenálló. Ne
zuhanyozzon és ne ússzon a készülékkel.

Maximális üzemi tengerszint
feletti magasság

9.144 m

Asszisztenciaszolgálat
Az Alta Fitbittel kapcsolatos problémákra vonatkozó megoldásokat és segítséget a
http://help.fitbit.com oldalon találja.

Áru visszaadás és jótállás
Az áru visszaadásával és a nyújtott jótállással kapcsolatos fibit.com szabályok a
http://www.fitbit.com/returns oldalon olvashatók.
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Törvényi és biztonsági figyelmeztetések
A modell neve: FB406

Európai Unió (EU)
A vonatkozó 1999/5/EK EU-irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozat.
A Fitbit Inc. jogosult a CE jelzet használatára az ALTA FB406 típusú készülék esetében,
amely igazolja, hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv, valamint más kapcsolódó
irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek. A termékkel kapcsolatos EK dokumentum a
http://www.fitbit.com/safety oldalon érhető el.

Összhangban az R&TTE 99/EK/05 szabvánnyal.
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Termékbiztonsági nyilatkozat
A készülék vizsgálatai során igazolást nyert, hogy megfelel a következő EN szabványok
követelményeinek megfelelő biztonsági rendelkezéseknek: EN60950-1:2006 + A11:2009 +
A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

Fontos biztonsági utasítások
Figyelmeztetés
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

A hosszan tartó érintkezés egyes felhasználók esetében bőr irritációt vagy allergiás
tüneteket eredményezhet.
A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz, ezért nem rendeltetésszerű
használat esetén személyi sérülést okozhat.
Amennyiben a termék viselés során fájdalmat, zsibbadást, bizsergést, égő érzést
vagy merevséget tapasztal a kezén vagy a csuklóján, ne viselje azt.
Soha ne dobja a Fitbit terméket tűzbe. Az akkuja felrobbanhat.
Bármilyen edzésprogram megkezdése vagy módosítása előtt konzultáljon az
orvosával.
Ha a korábbiakban olyan egészségügyi állapotai fordultak elő, amelyekre a jelen
Fitbit termék viselése kihatással lehet, a használatának megkezdése előtt kérje ki
orvosa tanácsát.
Ne ellenőrizze a befutó hívásról vagy más eseményről szóló értesítést a termék
kijelzőjén vezetés közben, sem olyan más alkalmakkor, amikor a figyelmetlenség
kockázatokkal jár. Edzés során soha ne feledkezzen meg a környezetről, amelyben
mozog.
A termék nem játékszer. Ne engedje se gyermekeknek, se háziállatoknak, hogy a
termékkel játszanak. A termék olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek
fulladásveszélyt jelenthetnek.
A termék vagy a annak akkuja tartalmazta anyagok nem rendeltetésszerű használata
káros kihatással lehet az élő környezetre, vagy személyi sérülést okozhat.
A termék nem orvostechnikai eszköz, nem alkalmas diagnosztizálásra, kezelésre
sem semmilyen betegség megelőzésére. A nagyobb pontosság érdekében a Fitbit
társaság csúcsszínvonalú hardvert és algoritmusokat fejlesztett ki a fitness
információk figyelemmel követésére, és folyamatosan javítja a készüléket, hogy a
kapott számítások még pontosabbak legyenek. A Fitbit-nek nem az orvostechnikai
vagy a tudományos mérőeszközökkel azonos pontosságú készülék kifejlesztése volt
a célja, hanem hogy a lehető legpontosabb információkat nyújtsa a felhasználóknak
egy kézen viselhető tevékenységkövető készülék segítségével.
PurePulse technológiát alkalmazó készülékekre vonatkozó különleges
figyelmeztetések: a PurePulse készülékek figyelemmel követik a pulzust, ami
bizonyos szintű kockázatot jelenthet egyes személyek konkrét egészségügyi
állapotai esetén. Használat előtt konzultáljon az orvosával, ha:
o Egészségügyi vagy szívproblémái vannak
o Fényérzékeny gyógyszereket szed
o Epilepsziás, vagy érzékeny a villogó fényekre
o Rossz a vérkeringése, vagy könnyen képződnek véraláfutásai
o Íngyulladásban, carpalis alagút szindrómában, vagy más mozgásszervi
betegségben szenved
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Az okosóra viselésére vonatkozó tippek
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha szeretné csökkenteni a bőr irritációját, tartsa be az okosóra viselésére és
ápolására vonatkozó alábbi négy egyszerű tanácsot: (1) tartsa az okosórát tisztán;
(2) száraz helyen; (3) nem viselje túl szorosan, és (4) pihentesse időnként a csuklóját
azzal, hogy az okosórát néha leveszi egy-egy órára. A Fitbit termékkel érintkező
bőrfelületet ápolja bőrkímélő termékekkel. További információért látogasson el a
http://www.fitbit.com/productcare oldalra. Ha bőrirritációt tapasztal, vegye le a
készüléket. Ha a tünetek a készülék levételét követő 2-3 nappal továbbra is
fennállnak, keresse fel orvosát.
A vízállósággal kapcsolatos konkrét információkat a fitbit.com oldalon találja.
A Fitbit készülék tisztításához ne használjon koptató hatású tisztítószereket.
Ha hidegnek vagy melegnek érzi a Fitbit készüléket, vegye le.
Ne viseljen a Fitbit készüléket töltés közben.
Nem töltse a Fitbit készüléket, ha nedves.
Ne tegye a Fitbit készüléket mosogatógépbe, mosógépbe, se szárítógépbe.
Ne hagyja a Fitbit készüléket hosszabb ideig közvetlenül a napon.
Ne tegye ki a Fitbit készüléket extrém magas vagy alacsony hőmérsékleteknek.
Ne használja a Fitbit készüléket szaunában sem gőzfürdőben.
Ne használja a Fitbit készüléket, ha megrepedt a kijelzője.

A beépített akkura vonatkozó megelőző intézkedések
•
•
•

Ne kísérelje meg kicserélni az akkut, felnyitni a fedelet, sem szétszerelni a Fitbit
készüléket. Ellenkező esetben elveszíti a készülékre nyújtott jótállást, és
veszélyeztetheti a környezetét.
Az akkut a beállításra vonatkozóan nyújtott utasításokkal összhangban töltse.
Kizárólag elismert vizsgáló laboratórium által tanúsított számítógépet, áramelosztót
vagy tápforrást, illetve engedélyezett Fitbit tápkábelt használjon.
Az Ön Fitbit készüléket a Kaliforniai Energetikai Tanács által meghatározott
követelményeknek megfelelő akkutöltőt használ.

Megsemmisítési és újrahasznosítási információk

Ez a terméken vagy a csomagolásán látható jelzet azt jelenti, hogy a terméket élettartama
lejártát követően a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni, mivel
akkumulátort és elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Biztosítsa, hogy a Fitbit termék
megfelelő hulladék-feldolgozó telepen kerüljön leadásra.
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Az Európai Unió minden országa rendelkezik saját akkumulátor és elektronikus alkatész
feldolgozására és újrahasznosítására szakosodó telephelyekkel. A Fitbit termékek
újrahasznosításával kapcsolatos tájékoztatást a helyi önkormányzati szervektől vagy a
termék forgalmazójától kérhet.
•
•
•

Soha ne semmisítse meg a Fitbit terméket háztartási hulladékként.
A Fitbit termék és csomagolásának megsemmisítését minden esetben a
helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
Az akkukat tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni, minden esetben szelektív
hulladékgyűjtőben adja le őket.
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