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قدمة
ُم ِ

ً
مرحبا ِبك في عالم فيت بيت فيرسا ،رفيقك طوال اليوم الذي يدوم معك أكثر من أربع أيام ويستخدم رؤى وموسيقى
ُمخصصة وغير ذلك الكثير من أجل مساعدتك على تحقيق أهدافك .خذ دقيقة من وقتك لالطالع على معلومات
نقدمها لك على موقعنا.http://www.fitbit.com/safety :
السالمة الكاملة التي ِ

محتويات ُ
العلبة

تحتوي ُعلبة ساعة فيرسا على ما يلي:

ُ َّ
بسوار معصم صغير
ساعة مزودة ِ
(بألوان ومواد متنوعة).

حامل شحن.

ِسوار إضافي كبير
(بألوان ومواد متنوعة).

ُ
تأتيك أسورة معصم فيرسا القابلة للفصل بألوان متنوعة ومواد مختلفة ،وهي تباع منفصلة.

محتويات دليل املستخدم

ُ
سوف نشرح كيفية إنشاء حساب فيت بيت® والتأكد من قدرة الساعة على نقل البيانات التي تجمعها إلى لوحة
ُ
والتعرف على
املعلومات .ولوحة املعلومات هي املكان الذي تقوم فيه بتحديد أهدافك وتحليل البيانات السابقة
التوجهات وتسجيل األطعمة واملياه ،والتواصل مع أصدقائك وغير ذلك الكثير .وما أن تنتهي من إعداد الساعة،
ً
مستعدا للحركة.
تصبح
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وفي الجزء التالي نشرح كيفية العثور على الخصائص املهمة بالنسبة لك واستخدامها ،وكيفية ضبط
تفضيالتك .ملزيد من املعلومات والنصائح واستكشاف األعطال وإصالحهاُ ،يرجى ُ
تصفح محتوى الدعم
الكامل على هذا املوقع.help.fitbit.com :
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إعداد فيت بيت فيرسا

ُ
التمتع بأفضل تجربة ،احرص على استخدام تطبيق فيت بيت لنظم تشغيل  ،iOSوأندرويد ،وويندوز .10
إن أردت
وإن لم يكن لديك هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي ،يمكنك استخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10
ُوم َّ
فعل عليه خاصية البلوتوث.
يطلب حسابك على فيت بيت معلومات مثل الطول والوزن والنوع لحساب طول خطوتك وتقدير املسافة ُوم َّ
عدل
َ
ُ
ُ
صبح اسمك وصورك مرئية لجميع مستخدمي
األيض األسا�سي وحرق السعرات الحراريةِ .
وعند إعداد حسابك ،ي ِ
فيت بيت اآلخرين .ولديك خيار مشاركة املعلومات األخرى ،ولكن معظم املعلومات التي تقدمها تحظى بخصوصية
كوضع افترا�ضي.

شحن الساعة

تتمتع ساعة فيرسا املشحونة بالكامل ُ
بعمر يدوم إلى أكثر من  4أيام .ويختلف ُعمر البطارية ودورات شحنها حسب
االستخدام وعوامل أخرى ،وسوف تتباين النتائج الفعلية.
ولشحن الساعة ،اتبع ما يلي:
ّ 1 -1
ُ
وصل حامل الشحن بمنفذ يو إس بي املوجود في جهاز الكمبيوتر ،أو شاحن يو إس بي جداري معتمد من
قبل معامل “.”UL
ً
ً
2 -2يستخدم حامل الشحن مشبكا زنبركيا لتثبيت الساعة وإحكامها في موضعها أثناء الشحن .اضغط املشبك
ْ
أطراف َ
أص ِاب ِعك وضع الساعة في حامل الشحن .يجب أن تكون الدبابيس املوجودة على حامل
الزنبركي ِب
ً
الشحن بمحاذاة مواضع التالمس الذهبية املوجودة خلف الساعة .ويكتمل االتصال آمنا عندما تظهر
النسبة املئوية للشحن على الشاشة.
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أثناء شحن الساعة ،املس الشاشة للتحقق من نسبة الشحن .املس الشاشة مرتين الستخدام الساعة أثناء الشحن.
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إعداد الساعة مع الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

ُ
تطبيق فيت بيت املجاني متوافق مع أكثر من  200جهاز يدعم نظم تشغيل  ،iOSوأندرويد ،وويندوز .10

لبداية اإلعداد:
ً
1 -1ابحث عن تطبيق فيت بيت في أحد املواقع باألسفل ،حسب جهازك .وإن لم تكن متأكدا من توافق تطبيق
طالع.http://www.fitbit.com/devices :
فيت بيت مع الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي خاصتكِ ،
• •متجر تطبيقات آبل لألجهزة التي تعمل بنظام  ،iOSمثل آيفون أو آيباد.
• •متجر تطبيقات جوجل لألجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد ،مثل سامسونج جالك�سي إس ،6
وموتوريال درويد تيربو .2
• •متجر ميكروسوفت لألجهزة التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز  ،10مثل هاتف لوميا أو الكمبيوتر
اللوحي املسطح.
2 -2ثبت التطبيق .وإن لم يكن لديك حساب في املتجر ،يجب عليك إنشاء حساب قبل تنزيل التطبيق.
3 -3عند تنزيل التطبيق ،افتحه وانقر على “( ”Join Fitbitانضم إلى فيت بيت) حتى يتم توجيهك من خالل
مجموعة من األسئلة التي تساعدك على إنشاء حساب فيت بيت ،أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي.
4 -4واصل متابعة التعليمات الظاهرة على الشاشة لتوصيل فيرسا أو إقرانها “ ”pairبالهاتف أو الكمبيوتر
اللوحي .يؤكد االقتران إمكانية توصيل الساعة والهاتف/الكمبيوتر اللوحي ببعضهم (مزامنة البيانات
ً
وذهابا).
جيئة
للتعرف أكثر على الساعة الجديدة؛ ومن ّ
بعد االنتهاء من االقتران ،طالع الدليل ُ
ثم ،استكشاف لوحة معلومات

فيت بيت.

اإلعداد مع جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10
إن لم يكن لديك هاتف ذكي ،يمكنك إعداد فيرسا ومزامنتها باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10
ُوم َّ
فعل عليه خاصية البلوتوث ومنزل عليه تطبيق فيت بيت.
للحصول على تطبيق فيت بيت لجهاز الكمبيوتر:
1 -1انقر فوق زر البدء املوجود في جهاز الكمبيوتر وافتح متجر ميكروسوفت.
2 -2ابحث عن “( ”Fitbit appتطبيق فيت بيت) .وبعدما تجده ،انقو فوق كلمة “( ”Freeمجاني) لتنزيل
التطبيق على جهاز الكمبيوتر.
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3 -3إن لم يسبق لك تنزيل أي تطبيق على جهاز الكمبيوترُ ،
سيطلب منك إنشاء حساب على متجر ميكروسوفت.
4 -4انقر فوق “( ”Microsoft accountحساب ميكروسوفت) لتسجيل الدخول إلى حساب ميكروسوفت
ً
حسابا على ميكروسوفت ،اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة إلنشاء
الحالي .إن لم يكن لديك بالفعل
حساب جديد.
5 -5بعد تثبيت التطبيق ،افتحه واملس أيقونة “( ”Join Fitbitانضم إلى فيت بيت) حتى يتم توجيهك من خالل
مجموعة من األسئلة التي تساعدك على إنشاء حساب فيت بيت ،أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي.
6 -6واصل متابعة التعليمات الظاهرة على الشاشة لتوصيل فيرسا ،أو إقرانها “ ”pairبالهاتف أو الكمبيوتر
اللوحي .يؤكد االقتران إمكانية توصيل الساعة والهاتف/الكمبيوتر اللوحي ببعضهم (مزامنة البيانات
ً
وذهابا).
جيئة
بعد االنتهاء من االقتران ،طالع الدليل ُ
للتعرف أكثر على الساعة الجديدة ومن ثم استكشاف لوحة معلومات

فيت بيت.

التوصيل بشبكة واي فاي

في أثناء عملية اإلعدادُ ،
سيطلب منك بتوصيل فيرسا بشبكة الواي فاي املتوفرة لديك .وتستخدم فيرسا شبكة واي
فاي لإلسراع في تنزيل قوائم التشغيل من معرض تطبيقات فيت بيت ،ومن أجل إسراع تحديثات نظام التشغيل.

يمكن لفيرسا أن تتصل بشبكات مفتوحة والشبكات الخصوصية السلكية املتكافئة “ ”WEPوالشبكات الالسلكية
“ ”WPAالشخصية ،وشبكات  WPA2الشخصية املتصلة بالواي فاي .لن تتصل الساعة بشبكات قوتها  5جيجا
هرتز ،أو وضع  WPA-Enterpriseأو شبكات واي فاي العامة التي تتطلب تسجيل الدخول أو اشتراكات أو ملفات
ً
تعريفية .إذا رأيت حقوال لوضع اسم املستخدم أو النطاق عند االتصال بشبكة واي فاي على كمبيوتر ،فمعنى ذلك
أن الشبكة غير مدعومة.
للحصول على أفضل النتائج ،قم بتوصيل فيرسا بشبكة واي فاي منزلية أو شبكة واي فاي في مكان العمل .تأكد من
معرفتك بكلمة املرور قبل التوصيل.
ملزيد من املعلومات بشأن كيفية توصيل فيرسا بشبكة واي فاي ،طالع املوقع.help.fitbit.com :

مزامنة البيانات مع حساب فيت بيت
احرص على مزامنة فيرسا مع تطبيق فيت بيت بانتظام لنقل البيانات إلى لوحة املعلومات .ولوحة املعلومات هي
مكان ُ
تتبع سير التقدم الذي تحققه ،واالطالع على التمارين الرياضية ،وتتبع أنماط نومك وتسجيل األغذية واملياه،
والتعرف على التوجهات واملشاركة في التحديات ،وأكثر من ذلك بكثير ،نوصيك باملزامنة مرة ً
يوميا على األقل.
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ُ
يستخدم تطبيق فيت بيت تقنية البلوتوث منخفض الطاقة ملزامنة البيانات مع فيرسا ولتحديث التطبيقات املحدثة
على الساعة.
في كل مرة تفتح فيها تطبيق فيت بيت ،تقوم فيرسا بإجراء مزامنة تلقائية عندما تكون قريبة .وتقوم فيرسا ً
أيضا
بمزامنة التطبيق بصفة دورية إذا كانت املزامنة طوال اليوم “ُ ”All-Day Syncم َّ
فعلة .ولتفعيل هذه الخاصية:
) أو انقر فوقها ثم “”Versa tile

من لوحة املعلومات الخاصة بتطبيق فيت بيت ،اضغط على أيقونة الحساب (
(لوحة فيرسا) ثم “( ”All-Day Syncاملزامنة طوال اليوم).
ويمكنك ً
أيضا استخدام خيار “( ”Sync Nowاملزامنة اآلن) في التطبيق في أي وقت.

ارتداء الساعة

ضع ساعة فيرسا حول املعصم .ينبغي أن يكون الجانب املكتوب عليه “( ”fitbitفيت بيت) أسفل معصمك .وإن كنت
بحاجة إلى ربط ِسوار معصم حجمه مختلف ،أو إن اشتريت ِسوار معصم ملحق ،ستجد التعليمات موضحة في قسم
“تغيير ِسوار املعصم” في صفحة رقم .14

وضع ارتداء الساعة طوال اليوم ووضع ارتدائها في التمرين
عندما تكون خارج وقت التمرين ،احرص على ارتداء الساعة بمسافة عرض إصبع أسفل عظم املعصم.
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إن أردت تحقيق أفضل مستوى من تتبع معدل نبضات القلب في أثناء التمرين ،ضع هذه النصائح في اعتبارك:
• •حاول ارتداء الساعة على ارتفاع فوق معصمك في أثناء التمرين لتحسين اللياقة وتعزيز دقة قراءة معدل
نبضات القلب .كثير من التمارين الرياضية ،مثل ركوب الدراجات أو رفع األثقال ،تجعلك تلوي معصمك
ِمر ًارا؛ وهو األمر الذي قد يتداخل مع إشارة معدل نبضات القلب إن كانت الساعة موضوعة في وضع
منخفض على معصمك.

ُ
التأكد من ُ
تالمس الساعة مع جلدك.
• •احرص على
ُ
السوار املحكم ربطه على معصمك يعيق تدفق الدم،
• •تجنب إحكام ربط الساعة على معصمك؛ حيث إن ِ
ُ
ُ
وقد يؤثر على إشارة معدل نبضات القلب .ومع ذلك ينبغي أن تكون الساعة محكمة بدرجة أقل (محكمة
وليست ضيقة) في أثناء التمرين من إحكام ربطها عند ارتدائها طوال اليوم.
• •عند ممارسة التمارين أو األنشطة األخرى املتواترة ّ
بشدة عالية ،والتي يتحرك بها معصمك حركة عنيفة
ُ
ليست متناغمة ،قد ت ِحد الحركة من قدرتك على قراءة معدل نبضات القلب .وفي حالة عدم ظهور قراءة
معدل نبضات القلب ،حاول إراحة معصمك والثبات على ذلك مدة قصيرة من الوقت ( 10ثوان ً
تقريبا).
ٍ
عندئذ ،ينبغي أن ترى قراءة معدل نبضات القلب.

استخدام اليد
لتوفير قدر أكبر من الدقة ،عليك تحديد ما إذا كنت ترتدي الساعة في اليد التي تستعملها في الغالب من عدمه .وهنا
نذكر أن اليد التي تستعملها في الغالب نقصد بها اليد التي تكتب وتقرأ بها .والوضع االفترا�ضي أن إعداد املعصم
مضبوط على اليد التي ال تستعملها في الغالب .وإن كنت ترتدي فيرسا على اليد التي تستعملها في الغالب ،قم بتغيير
إعداد املعصم في تطبيق فيت بيت.
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تغيير ِسوار املعصم

تأتي ساعة فيرسا ُم ّزودة بسوار معصم صغير ملحق بها وسوار سفلي كبير إضافي في ُ
العلبة .يمكن تبديل
ِ
ِ
ُ
ُ
طالع قسم
السوارين العلوي والسفلي بأسورة ملحقة تباع منفصلة .وللتعرف على قياسات ِسوار املعصمِ ،
“حجم ِسوار املعصم” في صفحة رقم .72

إزالة ِسوار املعصم

إلزالة ِسوار املعصم:
1 -1اقلب الساعة على ظهرها وابحث عن ذراع التحرير السريع ،فهناك ذراع على كل طرف عند نقطة التقاء
السوار مع اإلطار.
ِ
السوار ،ادفع ذراع التحرير السريع للداخل.
2 -2لتحرير ِ

3 -3اسحب السوار برفق ً
بعيدا عن الساعة لتحريره.
ِ
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4 -4كرر نفس الخطوات مع الجانب اآلخر.

ربط ِسوار املعصم
لربط ِسوار املعصم:
ُ
السوار باملشبك في
1 -1قم بإدخال الدبوس (الجانب املواجه لذراع التحرير السريع) في ِسن الساعة .سيربط ِ
أعلى الساعة.

السوار في موضعه.
2 -2في أثناء الضغط على ذراع التحرير السريع إلى الداخل ،أدخل الطرف اآلخر من ِ

3 -3عند إدخال طرفي الدبوس ،حرر ذراع التحرير السريع.

15

األساسيات

ُ
والتنقل عبر الشاشة وغير ذلك الكثير.
تعرف على كيفية التحكم في إعدادات الساعة ،وتحديد رمز  PINشخ�صي،

التنقل عبر الساعة
تتميز فيرسا بشاشة ملس بلورية  LCDملونة ومزودة بثالث أزرار :زر الرجوع إلى الخلف ،وزر علوي ،وزر سفلي.

علوي
الرجوع إلى الخلف
سفلي

شاشة ملس

ُيمكنك التنقل في الساعة بلمس الشاشة والتمرير من جانب إلى جانب ومن أعلى ألسفل ،أو بالضغط على األزرار.
وللحفاظ على البطارية ،تنطفئ شاشة الساعة عند عدم االستخدام .ولتشغيل الشاشة ،انقر مرتين على الشاشة أو
اضغط على أي زر.

التنقل األسا�سي
الشاشة الرئيسية هي الساعة .قم بما يلي على الساعة:
• •مرر ألسفل لرؤية اإلشعارات.
• •مرر ألعلى لرؤية النصائح واإلحصاءات اليومية.
• •مرر لليسار للمرور على التطبيقات املثبتة على الساعة.
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لفتح أي من التطبيقات ،مرر للبحث عن التطبيق ثم انقر فوقه .وملزيد من املعلومات ،عن كيفية التحكم في
التطبيقاتُ ،يرجى االطالع على املوقع.help.fitbit.com :

اختصارات األزرار

ً
اضغط على أزرار الساعة مطوال كطريقة أسرع الستخدام خاصية “( ”Fitbit Payالدفع باستخدام فيت بيت) [في
ُ
ُ
الساعات املُ َّ
ظهر ساعة
فعل عليها هذه الخاصية]،
والتحكم في املوسيقى واالطالع على اإلشعارات ،وفتح التطبيقات .ت ِ
فيرسا اإلشعارات وقت ورودها وتحفظها ً
أيضا بحيث تستطيع فحصها في وقت الحق.
عناصرالتحكم في املوسيقى ،والدفع باستخدام فيت بيت ،واإلعدادات
للوصول إلى وسائل التحكم في املوسيقى ،استخدم خاصية الدفع باستخدام فيت بيت ،قم بتشغيل اإلشعارات أو
ً
إلغاء تشغيلها ،أو ّ
غير إعداد تنبيه الشاشة ،اضغط على زر الرجوع إلى الخلف مطوال.
ِ
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ً
اضغط مطوال

ُ
طالع
مرر إلى
اليمين للوصول إلى وسائل التحكم في املوسيقى .وملزيد من املعلومات عن وسائل التحكم في املوسيقىِ ،
ُ
قسم “التحكم في املوسيقى مع فيرسا” في الصفحة رقم .56
ُ
في الساعات املُ َّ
فعل عليها خاصية الدفع باستخدام فيت بيت ،تستخدم الشاشة الوسطى إلجراء عمليات دفع غير
طالع قسم “استخدام بطاقات الخصم وبطاقات االئتمان” في
تالمسية .وملزيد من املعلومات عن إجراء الدفعِ ،
صفحة .61
مرر إلى اليسار للوصول إلى شاشة االختصارات .ومن خالل شاشة االختصارات:
• •عندما تكون شاشة التنبيه مضبوطة على “( ”Autoالوضع التلقائي) ،يمكنك قلب معصمك إلى ناحيتك
لتشغيل الشاشة.
• •عندما تكون اإلشعارات مضبوطة على وضع “( ”Onالتشغيل) ،تعرض ساعة فيرسا اإلشعارات من هاتفك.
ُ
طالع قسم “اإلشعارات” في صفحة رقم .28
وملزيد من املعلومات عن كيفية التحكم في اإلشعاراتِ ،
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اإلشعارات

ً
لالطالع على اإلشعارات ،اضغط على الزر العلوي مطوال:

ً
اضغط مطوال

مرر ألعلى أو ألسفل ُ
للتنقل بين اإلشعارات
اختصارات التطبيق
اضغط على األزرار املوجودة على ساعة فيرسا ،للوصول السريع إلى تطبيقاتك املفضلة .وللوصول إلى هذه
االختصارات ،انتقل إلى شاشة الساعة .حيث إن األزرار ُمخططة على النحو التالي:
ُ
• •زر الرجوع إلى الخلف :يفتح التطبيق املوجود أعلى يسار شاشة أول تطبيق .وإن لم ت ِعد طلب التطبيقات،
يفتح تطبيق “( ”Musicاملوسيقى) ( ).
ُ
• •الزر السفلي :يفتح التطبيق املوجود أسفل يسار شاشة أول تطبيق .وإن لم ت ِعد طلب التطبيقات ،يفتح
تطبيق “( ”Coachالتدريب) ( ).
طالع قسم “تنظيم التطبيقات” في صفحة رقم .25
يمكنك تخصيص فيرسا بإعادة طلب تطبيقاتك .ملزيد من التفاصيلِ ،

ضبط اإلعدادات

ُ
يشمل التحكم في اإلعدادات الرئيسية السطوعُ ،ومعدل ضربات القلب ،وأجهزة البلوتوث املقترنة مباشرة بالشاشة.
افتح تطبيق اإلعدادات (

) واملس أيقونة اإلعداد لضبطه .مرر ألعلى لرؤية قائمة اإلعدادات الكاملة.

20

إليقاف اإلشعارات حتى ال تستلمها في أثناء التمرين والنوم ،املس أيقونة “( ”Notificationsاإلشعارات) ثم املس
“( ”During Exerciseأثناء التمرين) أو “( ”During Sleepأثناء النوم) لضبط اإلعداد.

21

ُ
تفقد مستوى البطارية

ُيمكنك ُ
تفقد مستوى البطارية في أي وقت :قم بالتمرير لألعلى من الساعة ،وستظهر لك أيقونة البطارية في أعلى
ِ
يسار الشاشة.

إذا كانت بطاريتك منخفضة (الوقت املتبقي بها أقل من  24ساعة) .ستقوم فيرسا بتنبيهك عن طريق مؤشر البطارية
األحمر .أما في حالة انخفاض البطارية بشدة (أي أن الوقت املتبقي بها أقل من  4ساعات) .فإن مؤشر البطارية األحمر
سيومض لك.

لن يعمل اتصال شبكة واي فاي في ساعة فيرسا إذا كان مستوى البطارية  %25أو أقل.

إعداد قفل الجهاز
للمساعدة في تعزيز درجة األمان في الساعة ،قم بتفعيل قفل الجهاز من خالل تطبيق فيت بيت .والذي سيطلب منك
إدخال رمز تعريف شخ�صي ُ PINم َّ
كون من أربعة أرقام من أجل فتح ساعتك .في ساعات فيت بيت التي تدعم خدمة
الدفع ،يتم تفعيل قفل الجهاز بشكل تلقائي عندما تقوم بإعداد خدمة الدفع باستخدام فيت بيت وذلك بهدف
تمكينك من القيام بعمليات دفع بدون ُ
تالمس عن طريق ساعتك .إن لم تكن خدمة “( ”FitBit Payالدفع باستخدام
ً
فيت بيت) متاحة في ساعتك أو إنك لم ُت ِرد استخدامها ،فإن تفعيل قفل الجهاز يكون
اختياريا.
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قم بتفعيل قفل جهازك أو أعد تعيين رمز التعريف الشخ�صي من خالل تطبيق فيت بيت:
من لوحة معلومات تطبيق فيت بيت .اضغط أو انقر على أيقونة “( ”Accountالحساب) (
ثم “( ”Versa tileلوحة فيرسا) ثم “( ”Device Lockقفل الجهاز).

)

ملزيد من املعلومات حول كيفية استخدام قفل الجهاز ،يرجى زيارة هذا الرابط .http://help.fitbit.com

إطفاء الشاشة
إلطفاء الشاشة عند عدم استخدامها ،قم بتغطية واجهة الساعة لفترة قصيرة باستخدام يدك األخرى.
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االعتناء بساعة فيرسا

إن تنظيف وتجفيف ساعة فيرسا بشكل منتظم أمر ُم ِهم للغاية .ملزيد من التعليمات واملعلومات ،قم بزيارة هذا
الرابط .https://www.fitbit.com/productcare

استخدام فيرسا دون الحاجة إلى هاتفك

ُ ّ
مكنك من استخدامها دون الحاجة إلى وجود هاتفك بالقرب منك:
تم تصميم املهام الرئيسية في الساعة بشكل ي ِ
	•“ضبط ُم ِنبه صامت” املوضح في الصفحة 32
	•“عرض اإلحصائيات الخاصة بك” املوضح في الصفحة 35
	•“متابعة نشاطك كل ساعة” املوضح في الصفحة 37
	•“رؤية معدل نبضات قلبك” املوضح في الصفحة 39
	•“متابعة وتحليل األنشطة من خالل تطبيق النشاط” املوضح في صفحة 43
	•“التمرن مع مدرب فيت بيت” املوضح في الصفحة 49
	•“تمرين التنفس” املوضح في الصفحة 40
	•“االستماع إلى املوسيقى الشخصية أو امللفات الصوتية” املوضح في الصفحة 52
	•“استخدام بطاقات االئتمان والخصم” املوضح في الصفحة ( 61لساعات فيت بيت التي تدعم الدفع فقط)
بعد االنتهاء من التمرين ،ال تن�سى مزامنة فيرسا مع تطبيق فيت بيت لنقل إحصاءاتك إلى لوحة املعلومات الخاصة بك.
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تطبيقات وواجهات الساعة

ُ
قدم معرض تطبيقات فيت بيت مجموعة من التطبيقات والواجهات للساعة من أجل إضفاء طابع شخ�صي على
ي ِ
ساعتك ولتلبية املتطلبات الخاصة بالصحة واللياقة وضبط الوقت والعديد من االحتياجات اليومية األخرى .وتم
تنظيم التطبيقات في مجموعات حيث تتكون كل منها من  4تطبيقات لكل شاشة.

تتطلب بعض التطبيقات في فيرسا االقتران بهاتفك ،بينما تم تصميم تطبيقات أخرى ألداء املهام الرئيسية دون
الحاجة إلى وجود هاتفك بقربك .ملزيد من التفاصيلُ ،يرجى الرجوع إلى “استخدام فيرسا دون الحاجة إلى هاتفك”
املوضح في الصفحة السابقة.

فتح التطبيقات

ُ
قم بالتمرير إلى اليسار من واجهة الساعة للتمرير بين التطبيقات امل َّثبتة في ساعتك.
ولفتح أي تطبيق ،انقر عليه.

تنظيم التطبيقات

ً
ُلت ّ
غير مكان أحد التطبيقات ،قم بالضغط على التطبيق مطوال حتى يتم اختياره ،ثم قم بسحبه بعد ذلك إلى املكان
ِ
ً
الجديد الذي تريده .ملعرفة أن التطبيق تم اختياره ستجد أن حجمه قد زاد قليل باإلضافة إلى اهتزاز الساعة.

إزالة التطبيقات
يمكنك إزالة معظم التطبيقات املثبتة في ساعة فيرسا.
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إلزالة أي تطبيق:
1 -1ينبغي أن تكون ساعتك بالقرب منك ،ومن لوحة معلومات تطبيق فيت بيت ،اضغط أو انقر على أيقونة
) ثم “( ”Versa tileلوحة فيرسا).
“( ”Accountالحساب) (
2 -2اضغط أو انقر على “( ”Appsالتطبيقات).
3 -3ومن خالل عالمة تبويب تطبيقاتي ،ابحث عن التطبيق الذي تود إزالته .ربما ستحتاج إلى التمرير
لألسفل إليجاده.
4 -4اضغط أو انقر على التطبيق ثم “( ”Removeإزالة).

تحديث التطبيقات
يتم تحديث التطبيقات في حالة االتصال بشبكة واي فاي إذا كان هناك حاجة لذلك ،تقوم فيرسا بالبحث عن
التحديثات عند توصيل الساعة بالشاحن أو أن تكون الساعة داخل نطاق شبكة الواي فاي خاصتك.
ملزيد من املعلومات حول تحديث التطبيقات ً
يدوياُ ،يرجى زيارة هذا الرابط .http://help.fitbit.com

تحميل تطبيقات إضافية
يمكنك إضافة تطبيقات جديدة إلى فيرسا من خالل معرض تطبيقات فيت بيت.
إلضافة تطبيق جديد:
1 -1ينبغي أن تكون ساعتك بالقرب منك ،ومن لوحة معلومات تطبيق فيت بيت .اضغط أو انقر على أيقونة
) ثم “( ”Versa tileلوحة فيرسا)
“( ”Accountالحساب) (
2 -2اضغط أو انقر على “( ”Appsالتطبيقات) ثم “( ”All Appsجميع التطبيقات).
3 -3استعرض التطبيقات املتاحة .وعندما تجد التطبيق الذي تحتاجه ،قم بالنقر أو الضغط عليه.
4 -4اضغط أو انقر على “ ( ”Installتثبيت) من أجل إضافة التطبيق إلى فيرسا.
ملزيد من املعلومات حول إعداد وحل مشاكل التطبيقات في ساعتكُ ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com
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تغيير واجهة الساعة
توجد مجموعة متنوعة من واجهات الساعة متاحة في معرض تطبيق فيت بيت.
لتغيير واجهة الساعة:
1 -1ينبغي أن تكون ساعتك بالقرب منك ،من لوحة معلومات تطبيق فيت بيت ،اضغط أو انقر على أيقونة
) ثم “( ”Versa tileلوحة فيرسا).
“( ”Accountالحساب) (
2 -2اضغط أو انقر على “( ”Clock Facesواجهات الساعة) ثم اختر واجهة ساعة جديدة
“( ”Pick A New Clockاخترواجهة ساعة جديدة).
3 -3استعرض واجهات الساعة املتاحة .وعند إيجادك للواجهة التي تريد تثبيتها ،اضغط أو انقر عليها.
4 -4اضغط أو انقر “( ”Selectتحديد) إلضافة واجهة الساعة إلى فيرسا.
ً
جميع التطبيقات وواجهات الساعة املوجودة في معرض تطبيقات فيت بيت يمكن تحميلها مجانا .إال أن هناك بعض
ُ
طور .في حال
التطبيقات وواجهات للساعة تتطلب خدمة اشتراك مدفوعة أو رسوم تفعيل ملرة واحدة يتم دفعها للم ِ
طلب املطور رسوم تفعيل ،فإنه يقوم بتجهيز وتقديم توجيهات حول كيفية القيام بعملية الدفع.
ملزيد من املعلومات حول عملية الدفع من أجل التطبيقات أو واجهات الساعةُ ،يرجى زيارة هذا الرابط

.help.fitbit.com
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اإلشعارات
يمكن ألكثر من  200هاتف مختلف يعملون بنظام  ،IOSوأندرويد ،وويندوز إجراء االتصال ،وإرسال رسالة نصية،
والتقويم ،وغيرها من أنواع اإلشعارات األخرى إلى ساعتك .ضع في اعتبارك أنه ينبغي أن تكون املسافة بين الهاتف
ُ
ً
ُ
والساعة ً 30
متوافقا مع هذه الخاصية
مكنك التأكد مما إذا كان هاتفك
قدما أو أقل لتتمكن من استالم اإلشعارات .ي ِ
من خالل زيارة هذا الرابط .https://www.fitbit.com/devices

إعداد اإلشعارات

ُّ
َّ
تسلم اإلشعارات (ستجد ذلك ً
غالبا في
تأكد من أن البلوتوث في هاتفك في وضع التشغيل وأن هاتفك بإمكانه
“( ”Settingsاإلعدادات) ثم “( ”Notificationsاإلشعارات)) .ثم قم بإتباع الخطوات الواردة باألسفل إلعداد اإلشعارات:
1 -1ينبغي أن تكون الساعة بالقرب منك ،ومن لوحة معلومات تطبيق فيت بيت ،انقر على أيقونة “”Account
) ثم “( ”Versa tileلوحة فيرسا).
(الحساب) (
ُ
2 -2انقر على “( ”Notificationsاإلشعارات) .وفي حال طلب منك االقتران بفيرسا ،قم بإتباع التعليمات
الظاهرة على الشاشة ،وبعد اكتمال االقتران بساعتك .ستظهر لك “فيرسا” في قائمة أجهزة البلوتوث
املتصلة بهاتفك .ويتم تفعيل كل من إشعارات االتصال والرسائل والتقويم بشكل تلقائي.
ُ
3 -3لتشغيل اإلشعارات الخاصة بالتطبيقات امل َّثبتة في هاتفك .بما في ذلك تطبيقي فيت بيت وواتساب ،انقر على
“( ”App Notificationsإشعارات التطبيق) وقم بتشغيل اإلشعارات املحددة التي تود رؤيتها.
4 -4انقر على “( ”Notificationsاإلشعارات) ثم “( ”Versaفيرسا) في أعلى يسار الشاشة للعودة إلى
إعدادات الجهاز .وتبدأ ساعتك في املزامنة إلكمال عملية اإلعداد.
ملزيد من التعليمات املفصلة حول كيفية إعداد اإلشعاراتُ ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com

عرض اإلشعارات املستلمة
عندما يكون كل من هاتفك وساعة فيرسا خاصتك ضمن نفس النطاق ،فإن اإلشعارات القادمة تتسبب في اهتزاز
الساعة .وإن لم تستطع قراءة اإلشعا ات عند وصولها ،فيمكنك تفقدها ً
الحقا (قم بالتحريك لألسفل في شاشة
ر
ً
الساعة أو أضغط مطوال على الزر العلوي).
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إدارة اإلشعارات

ً
إشعارا ،ثم بعد ذلك تبدأ في تبديل اإلشعارات القديمة
تمتلك فيرسا القدرة على تخزين اإلشعارات حتى 30
ً
باإلشعارات الحديثة املستلمة .يتم حذف اإلشعارات تلقائيا بعد  24ساعة.
إلدارة اإلشعارات:
• •قم بالتمرير لألسفل في الساعة لرؤية اإلشعارات ،ثم انقر على أي إشعار لعرضه بالكامل.
• •لحذف أي إشعار ،انقر عليه ثم قم بالتحريك إلى اليمين.
• •لحذف جميع اإلشعارات في نفس الوقت ،قم بالتمرير حتى تصل إلى أعلى اإلشعارات ثم انقر على
“( ”Clear Allمسح الكل).
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إيقاف تشغيل اإلشعارات
يمكنك إيقاف تشغيل جميع اإلشعارات في فيرسا أو إيقاف تشغيل إشعارات محددة من خالل تطبيق فيت بيت.
إليقاف جميع اإلشعارات:
ً
1 -1قم بالضغط مطول على زر االنتقال للخلف في ساعتك ثم قم بالتحريك إلى اليسار حتى تصل إلى
شاشة االختصارات.
2 -2انقر على “( ”Notificationsاإلشعارات) لتغير وضع اإلعدادات إلى إيقاف التشغيل.

إليقاف تشغيل إشعارات محددة:
1 -1ينبغي أن تكون ساعتك بالقرب منك ،ومن خالل لوحة معلومات تطبيق فيت بيت ،انقر على أيقونة
) ثم “( ”Versa tileلوحة فيرسا) ثم “( ”Notificationsاإلشعارات).
“( ”Accountالحساب) (
2 -2قم بإيقاف تشغيل اإلشعارات التي لم تعد تود تسلمها على ساعتك بعد ذلك.
3 -3انقر على “( ”Notificationsاإلشعارات) ثم “( ”Versaفيرسا) في أعلى يسار الشاشة للعودة إلى
إعدادات الجهاز .وقم بمزامنة ساعتك لحفظ هذه التغييرات.
الحظ أنه إذا َّ
فعلت وضع عدم اإلزعاج في هاتفك ،فإن اإلشعارات تتوقف إلى أن يتم إيقاف تشغيل هذا الوضع.

استالم إشعارات التقويم
بخصوص مناسبات التقويم ،تعرض لك فيرسا عنوان املناسبة وموقعها وموعدها باإلضافة إلى أي تفاصيل أخرى قد
أدخلتها .والستالم تنبيهات التقويم في ساعتك ،تأكد من السماح لتطبيق التقويم بإرسال اإلشعارات إلى هاتفك.
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بالنسبة لهواتف آي فون أو ويندوز  ،10تقوم فيرسا بعرض اإلشعارات من كافة التقويمات املتزامنة مع تطبيق
التقويم االفترا�ضي.
وفيما يخص هواتف أندرويد ،تعرض لك فيرسا إشعارات التقويم الواردة من تطبيق لتقويم الذي قمت باختياره عند
اإلعداد .يمكنك االختيار ما بين تطبيق التقويم االفترا�ضي الخاص بهاتفك أو العديد من تطبيقات التقويم املقدمة
من أطراف خارجية.
لتشغيل اإلشعارات الخاصة بتطبيقات التقويم املُ َّ
قدمة من أطراف خارجية ،اضغط أو انقر على أيقونة
) ثم “( ”Versa tileلوحة فيرسا) ثم “( ”Notificationsاإلشعارات) ثم
“( ”Accountالحساب) (
“( ”Notifications Appإشعارات التطبيق) ثم اضغط أو انقر على التطبيق ليتزامن مع ساعتك من أجل استقبال اإلشعارات.

الرد على املكاملات الهاتفية أو رفضها
إذا قمت باالقتران بهاتف آي فون ،فإن فيرسا تسمح لك بالرد على املكاملات الهاتفية الواردة أو رفضها .وللرد على
ُّ
التحدث من خالل الساعة
املكاملات ،انقر على أيقونة الهاتف الخضراء في شاشة ساعتك .انتبه إلى أنه ال يمكنك
قبول املكاملة الهاتفية على الساعة يؤدي إلى الرد على املكاملات على الهاتف الخاص بك .ولرفض أي مكاملة ،انقر على
أيقونة الهاتف الحمراء لتحويل املتصل إلى البريد الصوتي.
ُ
ً
تصل إذا كان اسم ذلك الشخص ُمسجال في قائمة جهات االتصال الخاصة بك؛ ما عدا ذلك فإن رقم
يظهر اسم امل ِ
الهاتف فقط هو ما يظهر لك.
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ضبط الوقت

لالستيقاظ في الصباح أو لتنبيهك في أي وقت ُمحدد خالل اليوم ،قم بضبط ُ 8منبهات صامتة لتهتز بلطف في
الوقت الذي تختاره .كما يمكنك ضبط ُمنبه ليقوم بتنبيهك ً
يوميا أو في أيام محددة .وكذلك تستطيع ضبط مواعيد
ِ
املناسبات باستخدام ساعة اإليقاف أو بتعيين موقت عد تنازلي.

ضبط ُم ِنبه صامت
يمكنك ضبط املنبهات الصامتة وإدارتها وحذفها مباشرة من خالل شاشة ساعتك من تطبيق املنبه (
املعلومات حول كيفية ضبط منبه ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com

) وملزيد من
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إيقاف التنبيه أو أخذ غفوة
عند انطالق املنبه الصامت ،تبدأ الساعة في الوميض واالهتزاز .وإليقاف التنبيه ،انقر على عالمة االختيار أو اضغط
على الزر السفلي للساعة .وإن أردت ُ
للم ِنبه أن يأخذ غفوة ملدة  9دقائق ،انقر على أيقونة “( ”ZZZززز) أو اضغط
على الزر العلوي للساعة .يمكنك النقر على غفوة بعدد املرات التي تريد .تدخل فيرسا في وضع الغفوة بشكل تلقائي في
حال تجاهلت املنبه ملدة تزيد عن دقيقة.

ضبط مواعيد املناسبات باستخدام ساعة اإليقاف
الستخدام ساعة اإليقاف:
-1
-2
-3
-4
-5

ّ
1قم بفتح تطبيق املوقت في فيرسا.) (.
ّ
2إذا أظهرت الساعة موقت العد التنازلي ،انقر على أيقونة ساعة اإليقاف في األعلى.
3انقر على أيقونة التشغيل أو اضغط على الزر السفلي للساعة لبدأ ساعة اإليقاف.
4انقر على أيقونة اإليقاف أو اضغط على الزر السفلي للساعة إليقاف ساعة اإليقاف.
5انقر على أيقونة إعادة الضبط أو اضغط على الزر العلوي إلعادة ضبط ساعة اإليقاف.
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ضبط املوقت

ّ
الستخدام موقت العد التنازلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1قم بفتح تطبيق املوقت في ساعة فيرسا.) ( .
2في حال أظهرت لك الساعة ساعة اإليقاف ،انقر على أيقونة الساعة الرملية في األعلى.
3انقر على األرقام وقم بالتحريك ألعلى وألسفل لضبط املوقت.
4اضغط على زر االنتقال للخلف للعودة إلى شاشة العد التنازلي.
5انقر على أيقونة التشغيل أو اضغط على الزر السفلي لبدأ املوقت .تبدأ فيرسا في الوميض واالهتزاز عند
انتهاء الوقت املخصص.
ُ
6انقر على أيقونة عالمة االختيار أو اضغط على الزر السفلي إليقاف امل ِنبه.

الحظ أنه يمكنك تشغيل كل من ساعة اإليقاف وموقت العد التنازلي في نفس الوقت.
ملزيد من املعلومات حول استخدام املوقت ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com
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األنشطة والنوم
تتابع فيرسا بشكل مستمر مجموعة متنوعة من اإلحصائيات كلما ارتديتها .بما في ذلك نشاطاتك لكل ساعة ومعدل
نبضات قلبك ونومك .ويتم تحويل املعلومات إلى لوحة املعلومات خاصتك في كل مرة تتم فيها مزامنة الساعة.

عرض اإلحصائيات الخاصة بك

قم بالتمرير ألعلى من واجهة الساعة لرؤية “ ( ”Fitbit Todayفيت بيت اليوم) ،والتي تعرض لك النصائح اليومية
وتتبع هذا اإلحصائيات:
•
•
•
•

•اإلحصائيات األساسية :الخطوات التي قمت بها اليوم ،والسعرات الحرارية التي تم حرقها ،واملسافة
املقطوعة ،وعدد الطوابق التي قمت بصعودها ،وعدد دقائق النشاط
•النشاط لكل ساعة :عدد الخطوات التي قمت بها خالل هذه الساعة وعدد الساعات التي استغرقتها
لتلبية هدفك.
•معدل نبضات القلب :معدل نبضات القلب الحالي ومتوسط معدل استرخاء القلب خالل السبعة
أيام املاضية.
•التمرينات :حتى أحدث  3تمارين متبعة خالل السبعة أيام املاضية (إن لم يكن لديك أي تمارين متبعة خالل
السبعة أيام املاضية ،فإن هذه اللوحة لن تظهر لك)
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يمكن تمرير أي لوحة إلى اليمين أو اليسار لعرض املجموعة الكاملة لإلحصائيات.
ً
إلعادة ترتيب اللوحات ،اضغط مطوال على أي صف ،ثم قم بسحبه لألعلى أو لألسفل لتغيير موقعه.
يمكنك إيجاد تاريخك الكامل ومعلومات أخرى ،تم رصدها بشكل تلقائي من خالل ساعتك ،مثل مراحل النوم ،في
لوحة معلومات فيت بيت.
يتم إعادة جميع إحصائيات فيرسا إلى وضعها األصلي في منتصف الليل باستثناء اإلحصائيات الخاصة بالنوم من أجل
بدء يوم جديد.
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متابعة هدف النشاط اليومي
تتابع فيرسا تقدمك في إنجاز هدف النشاط اليومي الذي قمت بتحديده .وعند انتهائك من تحقيق الهدف ،تبدأ
الساعة في االهتزاز واظهار احتفاالت.

تحديد هدف

يكون هدفك االفترا�ضي هو  10,000خطوة ً
يوميا ،إال أنه يمكنك تغيير هذا الهدف خالل عملية اإلعداد .كما يمكنك
تغيير الهدف من عدد الخطوات إلى املسافة املقطوعة ،أو السعرات الحرارية التي تم حرقها ،أو عدد دقائق النشاط
مع اختيار القيمة املقابلة لكل منهم .على سبيل املثال ،لربما تود أن تبقي على عدد الخطوات كهدف لك ولكن مع
تغيير الهدف من  10,000إلى  20,000خطوة.
ملزيد من التعليمات حول كيفية تغيير هدفكُ ،يرجى زيارة .help.fitbit.com

عرض مدى ُ
التقدم في إنجاز الهدف

ملزيد من املعلومات حول تقدمك في إنجاز هدفك بشكل ُم َّ
فصلُ ،يرجى الرجوع إلى “عرض اإلحصائيات الخاصة بك”
في الصفحة رقم 35

متابعة نشاطك لكل ساعة

ً
نشيطا طوال اليوم من خالل متابعتك عندما تكون ً
ساكنا في مكانك لتذكرك
تساعدك فيرسا على البقاء
ُ
شجعك على الحركة.
وت ِ
تمش مسافة  250خطوة في ساعة معينة ،فإنك ستشعر باهتزاز ساعتك قبل  10دقائق من انتهاء الساعة
إن لم ِ
لتذكرك بأن تم�شي .وعندما تنتهي من إكمال هدفك بامل�شي مسافة  250خطوة ،ستشعر باهتزاز الساعة مرة أخرى
وسترى رسالة تهنئة.
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ملزيد من املعلومات حول النشاط لكل ساعة ،بما في ذلك تخصيص الساعات التي تتسلم فيها رسائل التذكيرُ ،يرجى
زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com

متابعة نومك
عند ارتداء فيرسا على السرير ،يتم تفعيل تتبع الوقت الذي تستغرقه في النوم ومراحل نومك بشكل تلقائي .ولعرض
احصائيات نومك ،قم بمزامنة ساعتك عند استيقاظك من النوم ُ
وتفقد لوحة املعلومات الخاصة بك.
ملزيد من املعلومات حول متابعة نومك ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com

وضع هدف للنوم
يكون الهدف االفترا�ضي للنوم  8ساعات لكل ليلة ،ويمكنك تغيير وتخصيص هذا الهدف لتلبية احتياجاتك.
ملزيد من املعلومات حول هدف النوم الخاص بكً ،
وأيضا حول كيفية تغييرهُ ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com

تعيين رسالة تذكيرية بموعد النوم
بإمكان لوحة معلومات فيت بيت أن توصيك بمواعيد متسقة للنوم واالستيقاظ ملساعدتك على تحسين ثبات دورة
ً
نومك .كما يمكنك اختيار أن يتم تذكيرك ليل بأنه حان الوقت للتحضير من أجل النوم.
ملزيد من املعلومات حول كيفية تعيين رسائل تذكيرية بموعد النومُ ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com
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ُّ
التعرف على عادات نومك
تتبع فيرسا العديد من أدوات قياس النوم ويتضمن ذلك املوعد الذي تخلد فيه إلى النوم ،والوقت الذي تستغرقه
في النوم ،والوقت الذي تستغرقه في كل مرحلة من مراحل النوم .وعند استخدامك لفيرسا مع لوحة معلومات
فيت بيت ،فإن بإمكان ساعتك أن تساعدك في فهم أنماط نومك مقارنة باألشخاص اآلخرين الذين يشاركونك
الفئة العمرية والجنس.
ملزيد من املعلومات حول مراحل النومُ ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com

عرض معدل نبضات القلب
تعتمد فيرسا على تكنولوجيا  PurePulseلتتبع معدل ضربات قلبك متابعة تلقائية ومستمرة .يمكنك عرض معدل
نبضات قلبك ومعدل استرخاء قلبك في الزمن الفعلي ً
فوريا من خالل ساعتك عن طريق التحريك ألعلى من شاشة
الساعة للوصول إلى اإلحصائيات الخاصة بك .وملزيد من املعلومات حول اإلحصائيات الخاصة بك في ساعتكُ ،يرجى
الرجوع إلى “عرض اإلحصائيات الخاصة بك” في الصفحة  .35تعرض لك واجهات الساعة معدل نبضات قلبك في
الوقت الفعلي ً
فوريا على شاشة الساعة.
خالل التمرين ،تعرض لك فيرسا منطقة معدل نبضات القلب ملساعدتك على استهداف شدة التدريب التي تريدها.
ملزيد من املعلومات حول منطقة معدل نبضات القلب ،يرجى الرجوع إلى ُ
تفقد معدل نبضات قلبك” في الصفحة رقم .47

تعديل إعدادات معدل نبضات القلب
تحتوي إعدادات معدل نبضات القلب في فيرسا على خيارين:
• •اإليقاف – إيقاف تشغيل تتبع معدل نبضات القلب.
• •التشغيل – يتم تفعيل تتبع معدل نبضات القلب بمجرد ارتداء الساعة في معصمك.
لتعديل إعدادات معدل نبضات القلب ،في ساعة فيرسا ،انقر على “( ”Settings appتطبيق اإلعدادات) (
ثم “( ”Heart Rateمعدل نبضات القلب).

)

الحظ أن مؤشر الضوء األخضر املوجود في الجزء الخلفي من ساعة فيرسا سيواصل الوميض حتى في حالة إيقاف
تشغيل تتبع معدل نبضات القلب.
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تمرين التنفس
يقدم لك تطبيق االسترخاء ( ) في فيرسا جلسات لتنظيم التنفس مخصصة ملساعدتك على الحصول على
قسط من الراحة والهدوء طوال اليوم ،ويمكنك اختيار مدة الجلسات ما بين دقيقتين والجلسات الطويلة التي
تكون مدتها  5دقائق.
لبدأ الجلسة:
1 -1انقر على تطبيق “( ”Relaxاالسترخاء) في ساعة فيرسا.
2 -2يكون الخيار األول املتاح أمامك هو جلسة الدقيقتين .انقر على أيقونة الترس ( ) الختيار جلسة الخمس
دقائق أو إليقاف تشغيل االهتزاز االختياري .ثم اضغط على زر االنتقال للخلف في ساعتك للعودة إلى شاشة
تطبيق “( ”Relaxاالسترخاء).

3 -3انقر على رمز “( ”Playالتشغيل) لبدء الجلسة وقم باتباع التعليمات الظاهرة أمامك على الشاشة.

بعد االنتهاء من التمرين ،سيظهر ُم َّ
لخص يعرض لك مدى انتظامك (أي مدى التزامك باتباع تعليمات تمرين التنفس).
باإلضافة إلى معدل نبضات قلبك في بداية الجلسة ونهايتها ،وعدد اإليام التي أكملت فيها جلسات تمرين التنفس خالل
هذا األسبوع.
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ملزيد من املعلومات حول جلسات تمرين التنفس ،بما في ذلك فوائد ممارسة التنفس العميق ومعلومات السالمة،
يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com
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اللياقة والتمرين
) وقم بإكمال التمارين املنظمة مع تطبيق “( ”Coachاملدرب) فيت بيت

تابع نشاطك من خالل تطبيق النشاط (
ً
( ) املوجود على معصمك مباشرة ،عند استخدامك لفيرسا بجانب تطبيق فيت بيت ،يمكنك مشاركة نشاطك مع
أصدقائك وعائلتك إلبقائهم ً
دائما علي ِعلم بحالتك .واالطالع على مستوى لياقتك بوجه عام مقارنة بأقرانك ،واملزيد
من املميزات األخرى.

ُ
تتبع نشاطك بشكل تلقائي

ً
تلقائيا على العديد من التمارين وتسجلها في سجل التمارين الخاص بك باستخدام ميزة “”SmartTrack
تتعرف فيرسا
َّ
ُ
(التتبع الذكي) .وملزيد من الدقة أو لالطالع على اإلحصائيات خاصتك في الوقت الفعلي وملخص التمرين في ساعتك،
قم بتشغيل التمرين وإيقافه ً
يدويا من خالل تطبيق التمرين ( ).
ملزيد من املعلومات حول استخدام تطبيق التمرين ،يمكنك قراءة “متابعة وتحليل األنشطة من خالل تطبيق
النشاط” في الصفحة املقابلة.
ً
يحرص التتبع الذكي على الثناء عليك في أكثر فترات يومك نشاطا .عند مزامنتك لساعتك بعد التمرين الذي تعرف
عليه املتتبع الذكي ،فإنك ستجد إحصائيات عديدة حول سجل التمرين بما في ذلك الفترة التي يستغرقها ،والسعرات
الحرارية التي يتم حرقها خالله ،ومدى تأثيره على يومك ،واملزيد من اإلحصائيات األخرى.
تكون املدة االفتراضية التي يستغرقها التتبع الذكي ُ
للتعرف على أي حركة متواصلة هي  15دقيقة .ويمكنك زيادة أو
إ ْنقاص الحد األدنى ُ
للمدة أو تعطيل التتبع الذكي لنوع أو أكثر من أنواع التمرين.
ِ
ُ
ملزيد من املعلومات حول تخصيص أو استخدام التتبع الذكي ،يرجى زيارة .help.fitbit.com

42

متابعة وتحليل األنشطة من خالل تطبيق التمرين
يقوم تطبيق التمرين ( ) في فيرسا بتتبع نشاطات معينة من أجل الحصول على إحصائيات وبيانات دقيقة حول
معدل نبضات القلب .يمكنك االختيار ما بين العديد من أنواع التمرينات املختلفة لتخصيص التطبيق حسبما
ُت ّ
فضل .على سبيل املثال ،إذا قمت بحضور فصل التمرين على الدراجات الثابتة ،فتأكد من اختيار نشاط التمرن
ِ
على الدراجات الثابتة ( )spinningفي فيرسا .بعض التمرينات مثل ،الجري ،ركوب الدراجات الهوائية ،وامل�شي ملسافات
طويلة ،مزودة بخيار نظام تحديد املواقع العالمي (جي بي أس).
مالحظة :ال تحتوي فيرسا على نظام تحديد املواقع العالمي بداخلها .إال أن نظام تحديد املواقع املتصل يعمل عن
طريق االعتماد على ُمستش ِعرات تحديد املواقع املدمجة في هاتفك القريب منك وذلك بهدف تزويدك بمعلومات عن
السرعة واملسافة في الوقت الفعلي .باإلضافة إلى خريطة طريقك .كما يسمح تفعيل نظام تحديد املواقع املتصل بتتبع
أكثر دقة إلحصائيات تمرينك.

متطلبات نظام تحديد املواقع العالمي

إن نظام تحديد املواقع العالمي املتصل متاح في جميع الهواتف التي تدعم ُمستش ِعرات نظام تحديد املواقع .ملزيد من
املعلومات حول إعداد نظام تحديد املواقع العالميُ ،يرجى زيارة هذا املوقع .help.fitbit.com
ُ
تصل ،قم بتشغيل البلوتوث ونظام تحديد املواقع في هاتفك.
1 -1الستخدام نظام تحديد املواقع امل ِ
2 -2تأكد من منح تطبيق فيت بيت الصالحية الستخدام نظام تحديد املواقع أو خدمات املوقع.
َّ
3 -3تأكد من تفعيل نظام تحديد املواقع في التمرين.
ُ
 أافتح تطبيق التمرين ( ) وقم بالتحريك إلى اليسار حتى تعثر على التمرين الذي تود أن يتم تتبعه. ب انقر على أيقونة الترس ( )وتأكد من أن نظام تحديد املواقع في وضع التشغيل .ستحتاج ربما إلىالتمرير ألسفل حتى تجد هذا الخيار.
 -4احرص على إبقاء هاتفك معك أثناء التمرين.

ُ
تتبع تمرين

ُ
لتتبع أي تمرين:
1 -1افتح تطبيق التمرين ( ) في ساعتك.
2 -2قم بالتمرير إلى اليسار حتى تجد التمرين الذي تريده.
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3 -3انقر على التمرين لتحديده .وبعدها ستظهر أمامك جملة “( ”!Let›s goهيا لنبدأ!) على الشاشة .إذا قمت
باختيار تمرين ُم َّزود بخيار نظام تحديد املواقع ،فإنك ستجد أيقونة هاتف في أعلى يسار الشاشة كإشارة
ُ
تصلة بنظام تحديد املواقع الخاص بهاتفك .وعندما ترى كلمة “( ”connectedمتصل) على
إلى أن ساعتك م ِ
الشاشة مع اهتزاز الساعة فإن هذا يعني أنه تم االتصال بنظام تحديد املواقع.

4 -4انقر على أيقونة “( ”Playالتشغيل) أو اضغط على الزر السفلي للساعة لتبدأ فيرسا في تتبع تمرينك .تعرض
لك فيرسا مجموعة متعددة من اإلحصائيات في الوقت الفعلي من اختيارك .قم بتمرير اإلحصائية املوجودة
في الوسط للتمرير بين اإلحصائيات اإلضافية .يمكنك تعديل أي من اإلحصائيات التي تراها في اإلعدادات
لكل تمرين .ملزيد من التفاصيل ،يمكنك قراءة “تخصيص إعدادات التمرين” في الصفحة املقابلة.

-5
-6
-7
-8

5عند انتهائك من أداء التمرين أو في حال أردت التوقف ،اضغط على الزر السفلي للساعة.
6إلكمال تنفيذ األمر ،قم بالتأكيد على إنك تريد إنهاء التمرين.
7اضغط على الزر العلوي للساعة من أجل عرض ملخص التمرين.
8انقر علي “( ”Doneانتهى) إلغالق شاشة امللخص.
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تفقد إحصائياتك أثناء التمرين
تقوم فيرسا أثناء التمرين بعرض العديد من اإلحصائيات في الوقت الفعلي حول نشاطك .يمكنك تخصيص
اإلحصائيات التي تراها على الشاشة ملساعدتك على تلبية أهدافك بأفضل شكل ممكن .توجد اإلحصائيات التي قمت
باختيارها في أعلى الشاشة وأسفلها؛ قم بتحريك اإلحصائيات املوجودة في الوسط للتمرير بين اإلحصائيات األخرى
املتاحة أو لعرض وقت اليوم.

ملزيد من املعلومات حول كيفية تخصيص إحصائيات التمرين في فيرساُ ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com

تخصيص إعدادات التمرين
يمكنك تخصيص العديد من إعدادات تمرينك عن طريق ساعتك .على سبيل املثال ،يمكنك تشغيل أو إيقاف نظام
ُ
تصل ،وإيقاف تمرين معين عند توقفك عن الحركة (يطلق عليه “( ”Auto-pauseالتوقف التلقائي)،
تحديد املواقع امل ِ
واستالم تنبيهات عند تحقيقك إلنجازات معينة أثناء تمرنك (يطلق عليها “( ”Cuesالتلميحات) ،وتتبع نمط الجري بشكل
تلقائي دون الحاجة إلى فتح تطبيق التمرين (يطلق عليه اكتشاف “( ”Run Detectنمط الجري)) .لتفعيل تتبع الجري مع
نظام تحديد املواقع ،البد أن يكون هاتفك بالقرب منك .يمكنك ً
أيضا اختيار ما إذا كنت تريد أن تبقى الشاشة في وضع
العمل أثناء التمرين (يطلق عليه إبقاء الشاشة في “( ”Always-on Screenوضع العمل ً
دائما).
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لتخصيص إعدادات أي تطبيق:
1 -1انقر على تطبيق التمرين ( ) في فيرسا.
ُ
2 -2قم بالتمرير خالل قائمة التمرينات حتى تعثر على التمرين الذي تود تخصيص إعداداته.
3 -3انقر على أيقونة الترس ( ) في أعلى يسار الشاشة وقم بالتمرير بين قائمة اإلعدادات.
4 -4انقر على أي من اإلعدادات لتعديلها.
5 -5عند انتهائك من التعديل ،اضغط على زر االنتقال للخلف للعودة إلى شاشة التمرين ثم اضغط على أيقونة
“( ”Playالتشغيل) لبدأ التمرين.
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تفقد ُم َّ
ُ
لخص التمرين
بعد االنتهاء من أداء أي تمرين ،تقوم فيرسا بعرض ملخص اإلحصائيات الخاصة بك.

قم بمزامنة ساعتك لحفظ التمرين في ِسجل التمرينات الخاصة بك .كما يمكنك من خالل هذا امللخص
الحصول على إحصائيات إضافية وعرض خريطة طريقك واالرتفاع الذي قمت بصعوده في حال كنت تستخدم
نظام تحديد املواقع.

تفقد معدل نبضات قلبك
تساعدك املناطق الخاصة بمعدل نبضات القلب على استهداف شدة التمرين الذي تريدها .تعرض لك فيرسا
منطقتك الحالية ومدى ُ
تقدم معدل نبضات قلبك القصوى بجانب قراءة معدل نبضات قلبك .في لوحة معلومات
فيت بيت خاصتك ،يمكنك رؤية الوقت الذي استغرقته في املناطق خالل يوم معين أو تمرين معين .يوجد  3مناطق
ً
استنادا إلى توصيات جمعية القلب األمريكية .أو يمكنك إنشاء منطقة مخصصة إذا كنت
متاحة في الوضع االفترا�ضي
َّ
ُ
تستهدف معدل نبضات قلب معين.

مناطق معدل نبضات القلب االفتراضية
يتم حساب مناطق معدل نبضات القلب االفتراضية باستخدام الحد األق�صى ملعدل ضربات القلب التقديري .تقوم
فيت بيت بحساب الحد األق�صى ملعدل ضربات القلب باستخدام الصيغة الشائعة وهي طرح العدد  220من ُعمرك.
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األيقونة

الوصف
املنطقة الحساب
ً
خارج أقل من  %50قد يكون معدل ضربات قلبك مرتفعا ،ولكن ليس
بالقدر الكافي العتباره ً
تمرينا.
املنطقة من الحد
األق�صى للحد
األق�صى
ملعدل ضربات
القلب
حرق ما بين  %50تعد هذه منطقة تمرين منخفضة إلى متوسطة
الشدة .قد تكون هذه املنطقة بداية جيدة لهؤالء
الدهون و %69من
الحد األق�صى الذين يتمرنون للمرة األولى .ويطلق عليها منطقة حرق
ملعدل ضربات الدهون وذلك يعود إلى النسبة العالية من السعرات
الحرارية التي يتم حرقها من الدهون ،إال أن نسبة حرق
القلب
السعرات الحرارية اإلجمالية التزال قليلة.
تمارين ما بين  %70تعد هذه منطقة تمرين متوسطة إلى مرتفعة الشدة.
في هذه املنطقة تقوم بالضغط على نفسك ولكن دون
القلب و %84من
الحد األق�صى إرهاق جسدك .تعد هذه املنطقة األنسب لالستهداف
ملعدل ضربات بالنسبة ملعظم الناس.
القلب

الذروة أعلى من  %85تعد هذه منطقة تمرين مرتفعة الشدة .تم تصميم هذه
ً
خصوصا من أجل الجلسات القصيرة املكثفة
املنطقة
من الحد
التي تعمل على تطوير األداء والسرعة.
األق�صى
ملعدل ضربات
القلب

الحظ أن قيمة معدل نبضات القلب تظهر باللون الرمادي إن كانت ساعتك تبحث عن قراءة أقوى.
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تخصيص مناطق معدل نبضات القلب

ً
بدل من استخدام مناطق معدل نبضات القلب االفتراضية ،يمكنك إنشاء منطقة مخصصة أو وضع حد أق�صى
مخصص ملعدل نبضات القلب إن كان لديك هدف محدد .على سبيل املثال ،قد يكون لدى نخبة الرياضيين هدف
يختلف عن توصيات جمعية القلب األمريكية فيما يتعلق بالشخص العادي .عندما تكون في منطقة القلب املخصصة
الخاص بك ،سيظهر لك قلب صلب على شاشة الساعة .أما عندما تكون خارج املنطقة ،سيظهر لك مخطط للقلب.
ملزيد من املعلومات حول تتبع معدل نبضات القلب ،بما في ذلك بما في ذلك الروابط التي تحتوي على معلومات
جمعية القلب األمريكية ذات الصلة ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com

التمرين مع مدرب فيت بيت
يوفر تطبيق مدرب فيت بيت ( ) مجموعة تمرينات منظمة خاصة بوزن الجسم ملساعدتك على املحافظة على
لياقتك في أي مكان ،وذلك كله موجود على معصمك.
لبدأ التمرين:
) في ساعة فيرسا.

1 -1انقر على تطبيق مدرب فيت بيت (
2 -2قم بالتمرير بين قائمة التمرينات.
ً
3 -3انقر على أي تمرين ثم اضغط على زر “( ”Playالتشغيل) لبدأ التمرين .والستعراض التمرين أول قم بالنقر
على أيقونة “( ”menuالقائمة) في أعلى اليمين.
ملزيد من املعلومات حول تطبيق مدرب فيت بيت ،يرجى زيارة هذا الرابط .help.fitbit.com
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) أو تطبيق “”Pandora

يمكنك تشغيل املوسيقي أثناء التمرين من خالل تطبيق “( ”Musicاملوسيقى) (
ُ
(باندورا) ( ) أو تطبيق “( ”Deezerديزر) ( ) من خالل ساعتك أو التحكم في تشغيل املوسيقى على هاتفك.
ً
ُ
لتشغيل املوسيقى املخزنة على ساعتك ،قم أول بفتح تطبيق املوسيقى أو تطبيق باندورا أو تطبيق ديزر واختر قائمة
التشغيل التي تريدها .ثم ارجع إلى تطبيق مدرب فيت بيت وابدأ التمرين .انتبه إلى أنك تحتاج إلى اقتران ساعة فيرسا
ُ
كبر الصوت ،لسماع املوسيقى املخزنة على ساعتك.
بجهاز صوت يعمل بالبلوتوث ،مثل السماعات أو م ِ

ملزيد من التفاصيل حول تشغيل األغاني باستخدام فيرسا ،يمكنك قراءة “مقاطع املوسيقى والبودكاست” في
الصفحة املقابلة.

مشاركة نشاطك
عقب انتهائك من أداء أي تمرين ،قم بمزامنة ساعتك مع تطبيق فيت بيت ملشاركة اإلحصائيات الخاصة بك مع
أصدقائك وعائلتك.
ملزيد من املعلومات حول كيفية مشاركة نشاطكُ ،يرجى زيارة هذا املوقع .help.fitbit.com

ُ
تتبع اللياقة القلبية الوعائية
عند استخدام ساعة فيرسا بجانب تطبيق فيت بيت فإنها تساعدك على تتبع لياقتك القلبية الوعائية بشكل عام .من
لوحة معلومات تطبيق فيت بيت ،انقر على لوحة معدل نبضات القلب وبعدها قم بالتمرير إلى اليسار لعرض أداء
لياقتك القلبية الوعائية (والتي ُيطلق عليها أيضا اسم (املعدل األق�صى الستهالك األوكسجين “ )”VO2MAXومستوى
ً
لياقة األوعية القلبية ،والتي تعرض أدائك مقارنة بأقرانك.
ملزيد من املعلومات حول لياقة القلب ،بما في ذلك تحسين أدائكُ ،يرجى زيارة هذا املوقع .help.fitbit.com

50

مقاطع املوسيقى والبث الصوتي (بودكاست)
استمتع بتخزين قوائم التشغيل املفضلة لديك على فيرسا ،ثم استمع إلى مقاطع املوسيقى والبودكاست باستخدام
سماعات بلوتوث أو أي جهاز صوتي آخر دون الحاجة إلى استخدام هاتفك .وللتعرف على طريقة إقران جهاز
البلوتوث الصوتي بساعة فيرساُ ،يرجى االطالع على عنصر “توصيل سماعات بلوتوث أو مكبر صوت” أدناه.

توصيل سماعات بلوتوث أو مكبر صوت
يمكنك توصيل حتى  8أجهزة بلوتوث صوتية ،من بينها سماعات رأس فيت بيت فالير ،لالستماع إلى قوائم التشغيل
املحفوظة بساعتك .تأكد عند إضافة جهاز بلوتوث صوتي ألول مرة من أن الجهاز وساعة فيرسا في وضع اقتران.
طريقة اقتران جهاز بلوتوث صوتي جديد:
1 -1ابدأ بتنشيط وضع االقتران في سماعات البلوتوث أو مكبر الصوت أو أي جهاز صوت آخر.
2 -2في ساعة فيرسا ،افتح تطبيق اإلعدادات ( ) ثم مرر ألسفل وانقر على “( ”Bluetoothبلوتوث).
3 -3انقر على “( ”Audio Device +إضافة جهازصوت) .تبدأ ساعة فيرسا في البحث عن أجهزة قريبة.

4 -4عند عثور فيرسا على أجهزة بلوتوث صوتية قريبة تظهر قائمة على الشاشة .انقر على اسم الجهاز الذي تريد
االقتران به.
عند اكتمال االقتران ،تظهر عالمة صح على الشاشة.
طريقة االستماع إلى مقاطع موسيقية بجهاز بلوتوث صوتي مختلف:
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1 -1في ساعة فيرسا ،افتح تطبيق اإلعدادات (
2 -2انقر على “( ”Bluetoothبلوتوث).
3 -3انقر على جهاز الصوت الذي تريد استخدامه أو قم بإقران جهاز جديد .ثم انتظر حتى توصيل الجهاز.
).

ملزيد من املعلومات حول كيفية إدارة أجهزة البلوتوث الصوتية ،بما في ذلك تعليمات إزالة جهاز ،طالع املوقع help.
.fitbit.com

االستماع إلى مقاطع املوسيقى والبودكاست الشخصية
يمكنك باستخدام تطبيق “( ”Musicاملوسيقى) ( ) بساعة فيرسا ،تخزين عدة ساعات من أغانيك والبودكاست
املفضلة لديك لتشغيلها من ساعة يدك واالستماع إليها في أي وقت .ولكي يمكنك تحميل قوائم التشغيل بساعتك،
فأنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر مزود باتصال واي فاي وتطبيق فيت بيت املجاني مثبت بجهاز الكمبيوتر .تذكر أن
بإمكانك نقل ملفاتك الخاصة أو التي ال تتطلب ترخيص .األغاني املتوفرة على خدمات موسيقى تتطلب اشتراك غير
مدعومة حتى يمكنك تنزيلها إلى تطبيق املوسيقى .وملزيد من املعلومات حول خدمات االشتراك املدعومةُ ،يرجى االطالع
على عنوان “استخدام  Deezerبساعة فيرسا” في صفحة  59و “استخدام باندورا بساعة فيرسا (الواليات املتحدة
األمريكية)” في صفحة .57
للحصول على تعليمات حول كيفية تنزيل قوائم التشغيل باستخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز  10أو ماك
ُيرجى االطالع على املعلومات الواردة أدناه .وللحصول على التعليمات لجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 7
أو  ،8طالع املوقع .help.fitbit.com

إضافة مقاطع موسيقى وبودكاست باستخدام كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10
قم بتنزيل قوائم التشغيل ملقاطع املوسيقى والبودكاست الشخصية من مكتبة  iTunesأو مشغل ويندوز ميديا إلى
علما بأن بإمكانك ً
ساعة فيرساً .
أيضا إنشاء قوائم تشغيل في تطبيق فيت بيت بجهاز الكمبيوتر باستخدام ميزة
“سحب وإفالت” إلضافة املسارات الخاصة بك.
إنشاء قائمة تشغيل
أن�شئ قائمة تشغيل واحدة على األقل من األغاني أو البودكاست لتحميلها إلى ساعتك.
إذا كنت تستخدم  ،iTunesفتأكد من تفعيل خاصية مشاركة قوائم التشغيل بين التطبيق والساعة:
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افتح تطبيق  iTunesبجهاز الكمبيوتر ثم “( ”Editتعديل) ثم “( ”Preferencesالتفضيالت) ثم “”Advanced
(خيارات متقدمة)ثم “( ”Share iTunes Library XML with other applicationsمشاركة ملفات XML
بمكتبة  iTunesمع التطبيقات األخرى) ثم “( ”OKموافق).
تثبيت تطبيق فيت بيت

ً
مسبقا:
قم بتثبيت تطبيق فيت بيت على جهاز الكمبيوتر إذا لم يكن مثبت
1 -1اضغط أو انقر على زر “( ”Startالبدء) بجهاز الكمبيوتر وافتح “( ”Microsoft Storeمتجر ميكروسوفت).
ً
2 -2ابحث عن “تطبيق فيت بيت” .عند وصولك إليه ،اضغط أو انقر على “( ”Freeمجانا) لتنزيل التطبيق.
3 -3اضغط أو انقر على “( ”Microsoft accountحساب ميكروسوفت) لتسجيل الدخول باستخدام
ً
مسبقا لدى ميكروسوفت ،فاتبع التعليمات
حساب ميكروسوفت الحالي .إذا لم يكن لديك حساب مسجل
الظاهرة على الشاشة إلنشاء حساب جديد.
4 -4بعد االنتهاء من تثبيت التطبيق ،قم بفتحه وسجل دخولك إلى حساب فيت بيت.
االتصال بشبكة واي فاي
تأكد من اتصال ساعة فيرسا والكمبيوتر الشخ�صي بشبكة واي فاي واحدة:
) ثم “”Versa tile
1 -1من خالل لوحة املعلومات بتطبيق فيت بيت ،اضغط أو انقر على أيقونة الحساب (
(لوحة فيرسا).
2 -2اضغط أو انقر على “( ”Wi-Fi Settingsإعدادات واي فاي).
 -33 -3اضغط أو انقر على “( ”Add Networkإضافة شبكة) واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة إلضافة
شبكة الواي فاي أو تحقق من قائمة الشبكات للتأكد من إدراجها بالفعل.
4 -4انقر على اسم الشبكة ثم “( ”Connectاتصال).
5 -5ملعرفة الشبكة املتصل بها جهاز الكمبيوتر ،اضغط أو انقر على رمز واي فاي (
بنفس الشبكة التي تتصل بها الساعة.

)على الشاشة .واتصل

ُيرجى مالحظة أن شبكة الواي فاي تتطلب تسجيل الدخول من خالل متصفح ،وهذا ال تدعمه ساعة فيرسا .طالع
املوقع  help.fitbit.comللحصول على املزيد من املعلومات.
تنزيل قوائم التشغيل
ً
1 -1لتحقيق أفضل النتائج ،قم بمزامنة الساعة في تطبيق فيت بيت ثم قم بتعطيل البلوتوث مؤقتا في الهاتف
والكمبيوتر.
2 -2قم بتوصيل الساعة بالشاحن.
3 -3من خالل الكمبيوتر ،افتح تطبيق فيت بيت واضغط أو انقر على أيقونة “( ”Musicاملوسيقى) (
4 -4اضغط أو انقر على أيقونة “( ”Personal Musicاملوسيقى الشخصية).

).
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5 -5في ساعة فيرسا ،افتح تطبيق املوسيقى ( )ثم اضغط أو انقر على “( ”Transfer Musicنقل مقاطع
املوسيقى)ُ .يرجى مالحظة أنك قد تحتاج إلى التمرير ألسفل لرؤية زر النقل.

-6
-7
-8
-9

6انتظر عدة ثواني حتى يتم اتصال ساعة فيرسا .الحظ أنها قد تستغرق في بعض األحيان دقيقة أو اثنتين حتى
يتم االتصال.
7عند ظهور إشعار باكتمال االتصال ،اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة بجهاز الكمبيوتر الختيار قوائم
ً
تلقائيا.
التشغيل التي ترغب في تحميلها إلى ساعتك .بعد أن تختار قائمة التشغيل ،يبدأ التنزيل
ُ 8يرجى مالحظة أنه في حالة ما إذا استغرقت ً
وقتا طويال لتحديد قائمتك التشغيلية األولى ،فقد يتم قطع
االتصال بشبكة الواي فاي للحفاظ على عمر البطارية .انقر على زر “( ”Transfer Musicنقل مقاطع
املوسيقى) مرة أخرى لالتصال ومواصلة اختيار قوائم التشغيل.
9بعد اكتمال التنزيل ،قم بإقران سماعات بلوتوث أو مكبر صوت بساعة فيرسا وافتح تطبيق املوسيقى
( ) لالستماع إلى قوائم التشغيل .ال يلزم وجود الهاتف أو الكمبيوتر بمكان قريب كي تتمكن من االستماع
إلى املوسيقى من خالل التطبيق.

للحصول على مزيد من املعلومات والتعرف على خطوات استكشاف األخطاء وإصالحها ،طالع املوقع التالي
.help.fitbit.com

إضافة مقاطع موسيقى وبودكاست باستخدام جهاز ماك
قم بتنزيل قوائم التشغيل ملقاطع املوسيقى والبودكاست الشخصية من مكتبة  iTunesإلى ساعة فيرسا.
إنشاء قائمة تشغيل
من خالل تطبيق  ،iTunesقم بإنشاء قائمة تشغيل واحدة على األقل من األغاني أو البودكاست لتحميلها إلى ساعتك.
تأكد من تفعيل خاصية مشاركة قوائم التشغيل بين التطبيق والساعة:
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افتح تطبيق  iTunesبجهاز الكمبيوتر ثم “( ”Editتعديل) ثم “( ”Preferencesالتفضيالت) ثم “”Advanced
(خيارات متقدمة) ثم “( ”Share iTunes Library XML with other applicationsمشاركة ملفات XML
بمكتبة  iTunesمع التطبيقات األخرى) ثم “( ”OKموافق).
االتصال بشبكة واي فاي
تأكد من اتصال ساعة فيرسا وجهاز ماك بشبكة واي فاي واحدة:
) ثم “”Versa tile
1 -1من خالل لوحة املعلومات بتطبيق فيت بيت ،اضغط أو انقر على أيقونة الحساب (
(لوحة فيرسا).
2 -2اضغط أو انقر على “( ”Wi-Fi Settingsإعدادات واي فاي).
 3 -3اضغط أو انقر على “( ”Add Networkإضافة شبكة) واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة إلضافة
شبكة الواي فاي أو تحقق من قائمة الشبكات للتأكد من إدراجها بالفعل.
4 -4انقر على اسم الشبكة ثم “( ”Connectاتصال).
5 -5ملعرفة الشبكة املتصل بها جهاز الكمبيوتر ،اضغط أو انقر على رمز واي فاي (
بنفس الشبكة التي تتصل بها الساعة.

) على الشاشة .واتصل

ُيرجى مالحظة أن شبكة الواي فاي تتطلب تسجيل الدخول من خالل متصفح ،وهذا ال تدعمه ساعة فيرسا .طالع
املوقع
 help.fitbit.comللحصول على املزيد من املعلومات.
تثبيت تطبيق فيت بيت كونكت
قم بتثبيت تطبيق مجاني يدعى فيت بيت كونكت لتحميل مقاطع املوسيقى من مكتبة  iTunesإلى ساعة فيرسا.
1 -1من خالل جهاز ماك ،قم بتصفح .https://www.fitbit.com/setup
2 -2قم بالتمرير ألسفل والنقر على خيار “( ”Downloadتنزيل) إلى ماك.
3 -3انقر مرتين على تثبيت حزمة فيت بيت كونكت .تفتح واجهة تثبيت تطبيق فيت بيت كونكت.
4 -4انقر فوق “( ”Continueمتابعة) لالنتقال خالل واجهة التثبيت.
تنزيل قوائم التشغيل
ً
1 -1لتحقيق أفضل النتائج ،قم بمزامنة الساعة في تطبيق فيت بيت ثم قم بتعطيل البلوتوث مؤقتا في الهاتف
والكمبيوتر.
2 -2قم بتوصيل الساعة بالشاحن.
3 -3من خالل نافذة فيت بيت كونكت بجهاز الكمبيوتر ،انقر فوق “”Manage My Music
(إدارة ملفاتي املوسيقية).
4 -4سجل الدخول إلى حساب فيت بيت.
5 -5من خالل ساعة فيرسا ،افتح تطبيق املوسيقى ( ) ثم اضغط أو انقر على “( ”Transfer Musicنقل
مقاطع املوسيقى)ُ .يرجى مالحظة أنك قد تحتاج إلى التمرير ألسفل لرؤية زر النقل.
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-6
-7
-8
-9

6انتظر عدة ثواني حتى يتم اتصال ساعة فيرسا عبر شبكة واي فاي .الحظ أن هذا األمر قد يستغرق دقيقة
أو اثنتين.
7عند ظهور إشعار باكتمال االتصال ،اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة الختيار قوائم التشغيل التي
ً
تلقائيا.
ترغب في تحميلها إلى ساعتك .بعد أن تختار قائمة تشغيل ،يبدأ التنزيل
ُ 8يرجى مالحظة أنه في حالة ما إذا استغرقت ً
وقتا طويال لتحديد قائمتك التشغيلية األولى ،فقد يتم قطع
االتصال بشبكة الواي فاي للحفاظ على عمر البطارية .انقر على زر “( ”Transfer Musicنقل مقاطع
املوسيقى) مرة أخرى لالتصال ومواصلة اختيار قوائم التشغيل.
9بعد اكتمال التنزيل ،قم بإقران سماعات بلوتوث أو مكبر صوت بلوتوث بساعة فيرسا وافتح تطبيق
املوسيقى ( ) لالستماع إلى قوائم التشغيل .ال يلزم وجود الهاتف أو الكمبيوتر بمكان قريب كي تتمكن
من االستماع إلى املوسيقى من خالل التطبيق.

للحصول على مزيد من املعلومات والتعرف على خطوات استكشاف األخطاء وإصالحها ،طالع املوقع التالي help.fitbit.
.com

التحكم في املوسيقى باستخدام فيرسا
تحكم في مقاطع املوسيقى والبودكاست التي يتم تشغيلها على ساعة فيرسا أو الهاتف أو قم بتغيير جهاز إخراج
الصوت الذي يعمل بالبلوتوث.

اختر مصدر املوسيقى
الختيار خاصية تحكم فيرسا في تشغيل املوسيقى على ساعتك أو هاتفك:
ً
1 -1اضغط مطوال على زر الرجوع إلى الخلف وانتقل إلى شاشة التحكم في املوسيقى.
2 -2انقر على أيقونة الثالث نقاط (.)..
3 -3انقر على الهاتف أو الساعة لتبديل املصدر.
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إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد أو ويندوز  ،10فقم بتفعيل خاصية “( ”Bluetooth Classicبلوتوث
كالسيك) للتحكم في تشغيل املوسيقى على هاتفك:
)بساعتك من خالل “( ”Bluetoothبلوتوث) ثم “”Pair

1 -1افتح تطبيق “( ”Settingsاإلعدادات) (
(اقتران).
2 -2في هاتفك ،انتقل إلى إعدادات البلوتوث حيث تظهر األجهزة املقترنة .سيبحث هاتفك عن األجهزة املتاحة.
3 -3عند رؤية “)( ”Versa (Classicفيرسا كالسيك) ،انقر عليها.

التحكم في املوسيقى

ً
1 -1أثناء تشغيل املوسيقى ،اضغط مطوال على زر الرجوع إلى الخلف وانتقل إلى شاشة التحكم في املوسيقى.
 2 -2قم بتشغيل املسار أو إيقافه ً
مؤقتا أو انقر على أيقونات السهم للتخطي إلى املسار التالي أو املسار السابق
(إذا كان مصدر الصوت يسمح يتيح ذلك) .اضغط فوق أيقونتي  +و  -للتحكم في الصوت.

3 -3لفتح أدوات تحكم إضافية ،انقر على أيقونة ( .)..حيث يمكنك من هنا تغيير جهاز إخراج الصوت الذي
يعمل بالبلوتوث.

استخدام باندورا في فيرسا (الواليات املتحدة األمريكية فقط)
يمكنك باستخدام تطبيق باندورا ( ) لساعة فيرسا تنزيل ما يصل إلى ثالث محطات من محطات باندورا األكثر
ً
ً
تشغيال لديك أو محطات التمرينات اململوكة ،مباشرة إلى ساعتكُ .يرجى مالحظة أنك بحاجة إلى تسجيل اشتراك
مدفوع في تطبيق باندورا واتصال واي فاي لتنزيل املحطات .للحصول على املزيد من املعلومات حول اشتراكات
باندورا ،طالع املوقع .help.pandora.com
طريقة تنزيل محطات باندورا:
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ً
مسبقا:
1 -1تأكد من إمكانية اتصال فيرسا بشبكة واي فاي إذا كنت لم تقم بذلك
)ثم لوحة
 أمن خالل لوحة املعلومات بتطبيق فيت بيت ،اضغط أو انقر على أيقونة الحساب (فيرسا.
 باضغط أو انقر على “( ”Wi-Fi Settingsإعدادات واي فاي). جاضغط أو انقر على “( ”Add Networkإضافة شبكة) واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشةلالتصال بشبكة الواي فاي .للحصول على مزيد من املعلومات حول الشبكات املدعومة ،طالع املوقع
التالي .help.fitbit.com
4 -4ارجع إلى لوحة املعلومات وانقر على “( ”Mediaوسائط).
5 -5اضغط أو انقر على “( ”Pandoraباندورا).
6 -6اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حسابك على باندورا .وإذا لم يكن لديك اشتراك
مدفوع في باندورا ،فقم بترقية حسابك الحالي أو إنشاء حساب جديدة ثم ارجع إلى تطبيق فيت بيت
الستكمال اإلعداد.
ً
7 -7من خالل تطبيق فيبت بيت ،اختر إجراء مزامنة تلقائية ملا يصل إلى  3من محطات باندورا األكثر تشغيال
لديك أو قم ً
يدويا بتحديد ما يصل إلى  3محطات للتمرينات .إذا كانت لديك محطة راديو ثمبرينت
( )Thumbprint Radioعلى حسابك على باندورا ،فبإمكانك التحميل منها إلى ساعتك بغض النظر عن
الخيار الذي حددته.
ً
8 -8قم بتوصيل الساعة بالشاحن .يبدأ تنزيل املحطات تلقائيا في أثناء شحن الساعة وعند وجودها ضمن نطاق
شبكة الواي فاي ،أو انقر على أيقونة النقاط الثالث ( ) ثم “( ”Force Sync Nowابدأ املزامنة اآلن)
في قسم باندورا بتطبيق فيت بيت لبدء التنزيل دون استخدام الشاحن .ويمكن أن تستغرق تلك العملية ما
ً
اعتمادا على حجم املوسيقى التي يتم تنزيلها .تحقق من نسبة التنزيل على
ال يقل عن  15دقيقة لكل محطة
شاشة الساعة أو في تطبيق فيت بيت.
بعد اكتمال تنزيل املحطات ،قم بتوصيل سماعات بلوتوث أو مكبر صوت بلوتوث بساعة فيرسا وافتح تطبيق باندورا
( ) في ساعتك لالستماع إلى املوسيقىُ .يرجى العلم أنه ال يلزم االتصال بشبكة الواي فاي أو وجود الهاتف أو

الكمبيوتر بالقرب منك.
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ملزيد من املعلومات حول كيفية إدارة محطات باندورا ،بما في ذلك تعليمات إزالة محطات ،طالع املوقع
.help.fitbit.com

استخدام  Deezerبساعة فيرسا
ً
يمكنك باستخدام تطبيق  ) ( Deezerلساعة فيرسا تنزيل قوائم التشغيل خاصتك على  Deezerونقلها مباشرة
إلى ساعتكُ .يرجى مالحظة أنك بحاجة إلى اشتراك مدفوع في  Deezerواتصال بشبكة واي فاي لتنزيل مقاطع
املوسيقى .للحصول على املزيد من املعلومات حول اشتراكات  ،Deezerطالع املوقع .support.deezer.com
طريقة تحميل قوائم التشغيل بتطبيق  Deezerأو نقلها:
ً
1 -1تأكد من إمكانية اتصال فيرسا بشبكة واي فاي إذا كنت لم تقم بذلك مسبقا:
) ثم
 أمن خالل لوحة املعلومات بتطبيق فيت بيت ،اضغط أو انقر على أيقونة الحساب (لوحة فيرسا.
 باضغط أو انقر على “( ”Wi-Fi Settingsإعدادات واي فاي). ج اضغط أو انقر على “( ”Add Networkإضافة شبكة) واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشةلالتصال بشبكة الواي فاي .للحصول على مزيد من املعلومات حول الشبكات املدعومة ،طالع
املوقع التالي .help.fitbit.com
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

1

) إذا لم يكن التطبيق متوفر لديك ،فقم بتنزيله من معرض

2في ساعة فيت بيت ،افتح تطبيق (
تطبيقات فيت بيت.
3افتح الرابط  .https://www.fitbit.com/deezerباستخدام متصفح على هاتفك أو جهازك اللوحي
أو الكمبيوتر.
4أدخل رمز التفعيل املعروض على ساعتك.
ُ
5اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حسابك على فيت بيت إذا طلب منك ذلك .في
حالة عدم رؤيتك لتلك الخطوة ،انتقل إلى الخطوة .6
ً
ً
6اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حسابك على  Deezerأو أن�شئ حسابا جديدا.
ً
مسبقا.
وسيكون عليك تسجيل االشتراك في  Deezerإذا لم تكن قد قمت بذلك
7بمجرد اكتمال التفعيل ،ارجع إلى تطبيق فيت بيت واضغط أو انقر على أيقونة “( ”Accountالحساب)
) ثم “( ”Versa Tileلوحة فيرسا) ثم “( ”Mediaوسائط) ثم .Deezer
(
8اضغط أو انقر على “( ”Add Musicإضافة موسيقى) لرؤية عملية النقل وقوائم التشغيل املميزة وأي
قوائم تشغيل شخصية قمت بإنشائها على  .Deezerإذا لم تكن قد أنشئت أي قوائم تشغيل أو حددتها
كمفضلة ،فقم بزيارة تطبيق  Deezerللهاتف املتحرك أو املوقع اإللكتروني للتطبيق للقيام بذلك.
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9 -9اضغط أو انقر على قوائم التشغيل أو عنوان النقل ( )Flowلترتيب التنزيل.
ً
تلقائيا في أثناء شحن الساعة وعند وجودها ضمن
1010قم بتوصيل الساعة بالشاحن .يبدأ تنزيل ملفات األغاني
نطاق شبكة الواي فاي ،أو انقر على أيقونة النقاط الثالث ( ) ثم “( ”Force Sync Nowابدأ املزامنة
اآلن) في قسم  Deezerبتطبيق فيت بيت لبدء التنزيل دون استخدام الشاحن .ويمكن أن تستغرق تلك
ً
اعتمادا على حجم املوسيقى التي يتم تنزيلها .تحقق من نسبة التنزيل على شاشة
العملية عدة دقائق أو أكثر
الساعة أو في تطبيق فيت بيت (إذا كان هاتفك في نطاق البلوتوث).
بعد اكتمال تنزيل مقاطع املوسيقى ،قم بتوصيل سماعات بلوتوث أو مكبر صوت بلوتوث بساعة فيرسا وافتح تطبيق
 ) ( Deezerلالستماع إلى قوائم التشغيلُ .يرجى العلم أنه ال يلزم االتصال بشبكة الواي فاي أو وجود الهاتف أو

الكمبيوتر بالقرب منك.

ملزيد من املعلومات حول كيفية إدارة قوائم تشغيل  ،Deezerبما في ذلك تعليمات إزالة قوائم التشغيل ونصائح حول
استكشاف األخطاء وإصالحها ،طالع املوقع .help.fitbit.com
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الدفع باستخدام فيت بيت
تتضمن بعض إصدارات فيرسا شريحة إن إف �سي مدمجة تتيح لك إمكانية استخدام ميزة الدفع باستخدام
فيت بيت إلجراء عمليات دفع بال تالمس بمجرد النقر على ساعتك .ملعرفة ما إذا كانت ساعتك تدعم هذه امليزة،
تحقق من الجانب الخلفي لساعتك .إذا كانت ميزة الدفع باستخدام فيت بيت مدرجة في النص املحيط بمستشعر
ضربات القلب ،فإن ساعتك تتضمن شريحة إن إف �سي.

استخدام البطاقات االئتمانية وبطاقات الخصم

ابدأ بإعداد ميزة الدفع باستخدام فيت بيت في قسم “( ”Walletاملحفظة) بتطبيق فيت بيت .ثم قم بإجراء عمليات
شراء في املتاجر التي تقبل عمليات دفع بال تالمس من ساعتك حتى أثناء السفر إلى الدول الخارجية.
ً
حاليا ،يمكن للعمالء الذي يستخدمون تطبيق فيت بيت لنظام ويندوز  10اختيار بطاقة واحدة إلضافتها إلى فيرسا.
نضيف باستمرار مواقع وجهات إصدار بطاقات جديدة إلى قائمة شركائنا .ملعرفة ما إذا كانت بطاقة الدفع خاصتك
تعمل مع الدفع باستخدام فيت بيت ،قم بزيارة الرابط .fitbit.com/fitbit-pay/banks

إضافة البطاقات االئتمانية وبطاقات الخصم
الستخدام الدفع باستخدام فيت بيت ،أضف ما ال يقل عن بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم واحدة من بنك مشارك إلى
قسم املحفظة بتطبيق فيت بيت .املحفظة هي القسم الذي يمكنك من خالله إضافة بطاقات دفع أو إزالته أو تعيين
بطاقة افتراضية لساعتك أو تعديل طريقة الدفع أو مراجعة عمليات الشراء األخيرة.
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طريقة إعداد خاصية الدفع باستخدام فيت بيت:
1 -1ينبغي أن تكون ساعتك بالقرب منك ،من لوحة تحكم تطبيق فيت بيت ،اضغط أو انقر على أيقونة
) ثم “( ”Versa tileلوحة فيرسا).
“( ”Accountالحساب) (
2 -2اضغط أو انقر على “( ”Wallet tileلوحة املحفظة).
3 -3اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة إلضافة بطاقة دفع .في بعض الحاالت ،قد يطلب البنك املزيد من
إجراءات التحقق .إذا كنت تضيف بطاقة ألول مرةُ ،
فسيطلب منك إعداد رمز  PINمكون من  4أرقام
ً
مسبقا)ُ .يرجى العلم أن عليك ً
أيضا تشغيل ّ
معرف ملس ( )Touch IDأو رمز
لساعتك (إذا كنت لم تقم بذلك
 PINبهاتفك.
4 -4بعد إضافة البطاقة اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتفعيل خاصية اإلشعارات بهاتفك (إذا لم تكن
ً
مسبقا) إلكمال اإلعداد.
قد قمت بذلك
يمكنك إضافة ما يصل إلى  6بطاقات دفع إلى املحفظة واختيار بطاقة الدفع االفتراضية من خالل ساعتك.

إجراء عمليات الشراء
قم بالشراء باستخدام الدفع باستخدام فيت بيت في أي متجر يقبل عمليات الدفع بال تالمس .ولتحديد ما إذا كان
املتجر يقبل التعامل بتطبيق الدفع باستخدام فيت بيت ،ابحث عن الرمز الظاهر أدناه على ماكينة الدفع:

طريقة الدفع باستخدام فيرسا:
لجميع العمالء باستثناء عمالء أستراليا:
ً
1 -1عند قيامك بالدفع ،اضغط مطوال على زر الرجوع إلى الخلف بساعتك ملدة ثانيتين .اسحب للوصول إلى
شاشة الدفع إذا لم تكن ظاهرة.
ُ
2 -2أدخل رمز  PINاملكون من  4أرقام إذا ط ِلب منك ذلك .تظهر بطاقتك االفتراضية على الشاشة.
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3 -3للدفع باستخدام بطاقتك االفتراضية ،ضع معصمك بالقرب من ماكينة الدفع .للدفع باستخدام بطاقة
مختلفة ،اسحب على الشاشة للوصول إلى البطاقة التي تود الدفع باستخدامها ثم ضع معصمك بالقرب من
ماكينة الدفع.

عند اكتمال عملية الدفع بنجاح ،تهتز ساعتك وتظهر رسالة تأكيد على الشاشة.
إذا لم تتعرف ماكينة الدفع على الدفع باستخدام فيت بيت ،فتأكد من أن وجه السعة قريب من القارئ وأن أمين
ُ
العلبة على دراية بأنك تستخدم دفع بال تالمس.

العمالء في أستراليا:
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1 -1إذا كنت تحمل بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم صادرة من بنك استرالي ،فضع ساعتك بالقرب من ماكينة
الدفع إلجراء الدفع .أما إذا كانت بطاقتك صادرة من بنك خارج استراليا ،فاتبع الخطوات من  1إلى  3في
القسم السابق.
ُ
2 -2أدخل رمز  PINاملكون من  4أرقام إذا ط ِلب منك ذلك.
ُ
3 -3إذا كان مبلغ الشراء يتجاوز  100دوالر أسترالي ،فاتبع التعليمات املوضحة على ماكينة الدفع .وإذا طلب منك
رمز  ،PINفأدخل رمز  PINالخاص ببطاقتك (ليس ساعتك).
إذا لم تتعرف ماكينة الدفع على الدفع باستخدام فيت بيت ،فتأكد من أن وجه السعة قريب من القارئ وأن أمين
ُ
العلبة على دراية بأنك تستخدم دفع بال تالمس.
ملزيد من األمان ،يجب عليك ارتداء ساعة فيرسا حول معصمك لكي تستخدم الدفع باستخدام فيت بيت.
للحصول على مزيد من املعلومات حول الدفع باستخدام فيت بيت ،بما في ذلك كيفية االطالع على املعامالت التي
أجريت باستخدام الساعة ،قم بزيارة الرابط .help.fitbit.com

تغيير بطاقة الدفع االفتراضية
عند قيامك بالدفع ،تظهر بطاقة الدفع االفتراضية كخيار أول على شاشة ساعتك .طريقة تغيير بطاقة الدفع
االفتراضية:
1 -1من خالل لوحة املعلومات بتطبيق فيت بيت ،اضغط أو انقر على أيقونة “( ”Accountالحساب) (
“( ”Versa tileلوحة فيرسا).
2 -2اضغط أو انقر على “( ”Wallet tileلوحة املحفظة).
3 -3اعثر على البطاقة التي تود تعيينها كافتراضية.
4 -4اضغط أو انقر على “( ”Set as Defaultتعيين كافتراضية).

)ثم
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الطقس
يعرض تطبيق الطقس (

) بساعة فيرسا حالة الطقس في موقعك الحالي باإلضافة إلى موقعين إضافيين تختارهما.

التعرف على الطقس
للتعرف على حالة الطقس اليوم ،افتح تطبيق الطقس ( ) بساعتك .يظهر تطبيق الطقس بشكل افترا�ضي
موقعك الحالي .اسحب ً
يسارا لعرض حالة الطقس في أي مواقع أخرى قمت بإضافتها.
في حالة عدم ظهور حالة الطقس ملوقعك الحالي ،تأكد من قيامك بتفعيل خدمات املوقع بتطبيق فيت بيت .إذا قمت
بتغيير املواقع ،قم بمزامنة ساعتك لرؤية موقعك الجديد في تطبيق الطقس.

إضافة مدينة أو حذفها
طريقة إضافة مدينة أو حذفها:
1 -1افتح تطبيق الطقس ( ) بساعتك.
2 -2افتح تطبيق فيت بيت واضغط أو انقر على أيقونة “( ”Accountالحساب) (
(لوحة فيرسا).
3 -3اضغط أو انقر على “( ”Appsتطبيقات).

) ثم “”Versa tile

4 -4اضغط أو انقر على أيقونة الترس ( ) بجانب الطقس .قد تحتاج إلى التمرير ألسفل للعثور على التطبيق.
5 -5اضغط أو انقر على “( ”Add Cityإضافة مدينة) إلضافة ما يصل إلى موقعين إضافيين أو اضغط أو انقر
على “( ”Editتعديل) ثم أيقونة Xلحذف موقعُ .يرجى العلم أنه ال يمكنك حذف موقعك الحالي.
6 -6قم بمزامنة ساعتك مع تطبيق فيت بيت لرؤية قائمة املواقع املحدثة بساعتك.
ملزيد من املعلومات حول ضبط تطبيق الطقس ،قم بزيارة الرابط .help.fitbit.com

65

إعادة التشغيل ،واملسح ،والتحديث
قد تتطلب بعض خطوات استكشاف األخطاء وإصالحها إعادة تشغيل الساعة ،في حين أن مسح البيانات مفيد في
حالة الرغبة في إعطاء فيرسا لشخص آخر .قم بتحديث الساعة لتلقي أي تحديثات جديدة خاصة بنظام التشغيل.

إعادة تشغيل فيرسا

ً
مطوال على زر الرجوع إلى الخلف والسفلي ً
معا لعدة ثواني حتى يظهر شعار فيت بيت
إلعادة تشغيل فيرسا ،اضغط
على الشاشة.
إعادة تشغيل الساعة يعيد تشغيل الجهاز ولكنه ال يحذف أي بيانات.

مسح بيانات فيرسا
تؤدي عملية إعادة ضبط املصنع إلى مسح كافة التطبيقات والبيانات الشخصية من الساعة ،بما في ذلك البطاقات
ً
التي أضفتها في املحفظة .إذا كنت ترغب في إعطاء فيرسا لشخص آخر أو تود إرجاعها ،فقم أوال بإجراء إعادة ضبط
مصنع:
في ساعة فيرسا ،افتح تطبيق “( ”Settingsاإلعدادات) (
(إعادة ضبط املصنع).

) ثم “( ”Aboutحول الساعة) ثم “”Factory Reset

تحديث فيرسا
نقدم تحسينات مزايا جديدة وتطويرات للمنتج من تحديثات نظام التشغيل .نو�صي بتحديث فيرسا باستمرار.
قد يستغرق تحديث فيرسا ساعة أو أكثر وقد يستهلك البطارية .ولذلك ،نو�صي بتوصيل الساعة بالشاحن قبل بدء
التحديث.
عند توفر تحديث سترى إشعار في تطبيق فيت بيت يطلب منك تحديث الساعة .عند بدء التحديث ،يظهر شريط
تقدم على شاشة فيرسا وفي تطبيق فيت بيت حتى اكتمال التطبيق .لتحقيق أفضل النتائج ،تأكد من أن ساعتك
مشحونة ومتصلة بشبكة واي فاي.
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ضع ساعتك وهاتفك أو جهاز الكمبيوتر بالقرب من بعضهم أثناء عملية التحديث.
إذا واجهتك مشكلة في تحديث الساعة ،قم بزيارة الرابط .help.fitbit.com
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استكشاف األخطاء وإصالحها
اطلع على دليل استكشاف األعطال وإصالحها الصادر من شركتنا أدناه.
إذا كانت الساعة ال تعمل بشكل صحيحِ ،
َّ
تفضل بزيارة موقعنا  help.fitbit.comللحصول على مزيد من املعلومات.

إشارة ُمعدل نبضات القلب مفقودة

ً
وأحيانا ،قد يواجه
تتابع ساعة فيرسا باستمرار معدل نبضات القلب في أثناء قيامك بالتمارين وطوال اليوم.
ً
ُمستش ِعر قياس معدل نبضات القلب في الساعة صعوبة في العثور على إشارة جيدة .عند حدوث ذلك ،سترى خطوطا
ً
مشروطة في املوضع الذي يظهر فيه عادة معدل نبضات القلب الحالي.

ً
إذا تعذر حصولك على إشارة معدل نبضات القلب ،تأكد أوال أنك ترتدي الساعة بطريقة صحيحة ،سواء بتحريكها
ألعلى أو ألسفل على معصمك ،أو بإحكام ربط السوار أو فكه .وينبغي أن تالمس الساعة جلدك .وبعد تثبيت ذراعك
لفترة قصيرة ،ينبغي أن ترى معدل نبضات القلب مرة أخرى.
في حالة استمرار فقدان إشارة معدل نبضات القلب ،افتح تطبيق اإلعدادات (
نبضات القلب مضبوط على وضع ُ(م َّ
فعل).

)على الساعة وتأكد أن معدل
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إشارة النظام العام لتحديد املوقع “ ”GPSمفقودة
تشمل العوامل البيئية جميع املباني املرتفعة ،والغابات الكثيفة ،والتالل املنحدرة وحتى غطاء السحب السميكة ،كل
ذلك يتداخل مع قدرة الهاتف على االتصال باألقمار الصناعية لنظام  .GPSوإذا كان الهاتف يبحث عن إشارة  GPSفي
أثناء التمرين ،سترى كلمة “جار التوصيل” تظهر أعلى الشاشة.

ُ
وللحصول على أفضل النتائج ،انتظر حتى يعثر الهاتف على اإلشارة قبل أن تبدأ تمرينك.

تعذر التوصيل بشبكة واي فاي

ً
في حالة تعذر توصيل الساعة بشبكة واي فاي ،تأكد أوال أنك تحاول توصيل الساعة بشبكة متوافقة .وللحصول على
أفضل النتائج ،احرص على استخدام شبكة الواي فاي املوجودة باملنزل أو تلك املتوفرة في العمل .لن تتصل الساعة
بشبكات قوتها  5جيجا هرتز ،أو وضع  WPA-Enterpriseأو شبكات واي فاي العامة التي تتطلب تسجيل الدخول أو
طالع قسم “التوصيل بشبكة واي فاي”
اشتراكات أو ملفات تعريفية .ولالطالع على قائمة أنواع الشبكات املتوافقةِ ،
املوضح في الصفحة رقم .11
ُ
أعد تشغيل الساعة وحاول توصيلها بشبكة واي فاي مرة أخرى .وإذا رأيت شبكات
بعد التحقق من توافق الشبكةِ ،
أخرى تظهر في قائمة الشبكات املتاحة ،وليس شبكتك املفضلة ،احرص على تقريب الساعة من املُ ّ
وجه “.”Router
ِ
إذا كنت تحاول تنزيل ملفات موسيقى شخصية أو تسجيالت البودكاست ،تأكد أن الساعة والكمبيوتر متصلين
بنفس شبكة الواي فاي .وإلجراء ذلك ،راجع الخطوات املذكورة في قسم “مقاطع املوسيقى والبودا كاست “املوضحة
ُ
ُ
وجه “ .”router
في صفحة رقم  .51ولتقوية التوصيل بشبكة واي فاي ،احرص على إبقاء الساعة بالقرب من امل ِ
ً
إذا كنت تحاول تنزيل محطات إذاعة باندورا أو قوائم تشغيل ديزر ،تأكد أوال من أداء شبكة الواي فاي بطريقة
صحيحة .قم بتوصيل جهاز آخر بالشبكة ،وإذا تم التوصيل بنجاح ،حاول مرة أخرى لتنزيل املحطة أو قائمة
ً
التشغيلُ .ويرجى ال ِعلم أن املحطات وقوائم التشغيل تنزل
تلقائيا وقت شحن الساعة وعندما تكون في نطاق شبكة
الواي فاي ،أو املس أيقونة “ ( ”Force Sync Nowبدء املزامنة اآلن) املوجودة في تطبيق فيت بيت إلضافة محطات
إلى الساعة.
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طالع املوقع .help.fitbit.com
ملزيد من املعلومات عن كيفية استكشاف أعطال شبكات واي فاي وإصالحهاِ ،

سلوك غير متوقع
إذا كنت تواجه إحدى املشكالت التالية ،يمكن إصالحها بإعادة تشغيل الساعة:
ُ
• •تعذر املزامنة رغم إجراء اإلعدادات بنجاح.
ُ
• • تعذر االستجابة للمس رغم كون الساعة مشحونة.
ُ
تعذر ُ
تتبع خطواتك أو البيانات األخرى.
• •
طالع قسم “إعادة تشغيل الساعة” املوضح في
لالطالع على التعليمات التي تتناول كيفية إعادة تشغيل الساعةِ ،
صفحة رقم .66
طالع .help.fitbit.com
ملزيد من املعلومات عن استكشاف األعطال وإصالحها أو لالتصال بدعم العمالءِ ،
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معلومات ومواصفات عامة
ُ
املستش ِعرات

تشتمل ساعة فيت بيت فيرسا على املستشعرات واملحركات التالية:
• •مقياس سرعة “ ”MEMSال ُـ َّ
كون من ثالثة محاور ،ووظيفته تتبع أنماط الحركة.
• • مقياس ارتفاع ،ووظيفته تتبع تغيرات االرتفاعات.
• • متتبع ضوئي ملتابعة معدل نبضات القلب.
• • مستشعر ضوئي محيطي.

املواد

ُ ّ
عمرة لدنة تشبه تلك املواد املستخدمة في عدة
يتكون شريط ساعة فيت بيت فيرسا الكالسيكي من مواد مرنة م ِ
ساعات رياضية ،وتحتوي على إبزيم مصنوع من األلومنيوم.

تقنية الالسلكي

تحتوي ساعة فيرسا على ُمستقبل السلكي بلوتوث  ،4.0وتحتوي الساعات املُ َّ
فعل عليها خدمة “ ( ”Fitbit Payالدفع
ِ
باستخدام فيت بيت) على شريحة االتصال قريب املدى (.)NFC

املالحظات اللمسية
تحتوي ساعة فيرسا على محرك اهتزاز للتنبيهات واألهداف واإلشعارات والتذكيرات ،والتطبيقات.

البطارية
تحتوي ساعة فيرسا على بطارية قابلة للشحن مصنوعة من الليثيوم بوليمر.
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الذاكرة
تقوم ساعة فيرسا بحفظ اإلحصاءات والبيانات ملدة سبعة أيام بين أوقات مزامنة الساعة .وتتكون البيانات
املحفوظة من إحصاءات كامل اليوم (بما فيها الخطوات واملسافة والسعرات الحرارية املحروقة ،والدقائق النشطة،
ومعدل نبضات القلب ،والساعات الثابتة مقارنة بالساعات الفعالة) إضافة إلى مراحل النوم ،ونشاط SmartTrack
وبيانات التمارين.
نوصيكم بمزامنة الساعة على األقل مرة واحدة ً
يوميا.

الشاشة
تتميز ساعة فيرسا بشاشة عرض بلورية ملونة.

حجم سوار املعصم

ُ
موضح باألسفل مقاسات أساور املعصمُ .ويرجى العلم أن أساور املعصم امللحقة التي تباع منفصلة قد تختلف
ً
اختالفا ً
طفيفا.
مقاساتها
يناسب املعصم الذي يتراوح محيطه بين  5.5إلى  7.1بوصة ( 180-140ملم)

سوار املعصم
الصغير
سوار املعصم الكبير يناسب املعصم الذي يتراوح محيطه بين  7.1إلى  8.7بوصة ( 220-180ملم)

الظروف البيئية
درجة حرارة التشغيل

درجة الحرارة خالف وقت التشغيل

مقاومة املاء
أق�صى ارتفاع للتشغيل

من  14إلى  113درجة فهرنهايت
(من  10-إلى  45درجة مئوية)
من  4-إلى  14درجة فهرنهايت
(من  20-إلى  10-درجات مئوية)
من  113إلى  140درجة فهرنهايت
(من  45إلى  60درجة مئوية)
تقاوم الساعة املياه حتى ُعمق  50متر
 28.000قدم
( 8.534متر)
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معرفة املزيد
للتعرف أكثر على الساعة ولوحة املعلومات ،تفضل بزيارة موقعنا .help.fitbit.com

سياسة اإلرجاع والضمان
يمكنكم العثور على معلومات الضمان وسياسة إرجاع فيت بيت دوت كوم على املوقع.fitbit.com/returns :
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اإلخطارات التنظيمية وإخطارات السالمة
يمكن َعرض املحتوى التنظيمي ملناطق محددة على الساعة .ولعرض املحتوى:
ادخل إلى “( ”Settingsاإلعدادات) ثم انقر فوق “( ”Aboutنبذة) ثم “( ”Regulatory Infoاملعلومات التنظيمية)

الواليات املتحدة األمريكية :بيان لجنة االتصاالت االتحادية
اسما الطرازين :طراز  FB504وطراز .FB505
إخطار إلى املستخدم :يمكن عرض رقم تعريف لجنة االتصاالت االتحادية على الساعة .اتبع التعليمات لعرض
املحتوى من القائمة:
ادخل إلى “( ”Settingsاإلعدادات) ثم انقر فوق “( ”Aboutنبذة) ثم “( ”Regulatory Infoاملعلومات التنظيمية)
تتوافق هذه الساعة مع القسم رقم  15من لوائح لجنة االتصاالت االتحادية.
يخضع تشغيل الساعة إلى الشرطين التاليين:
1 -1احتمالية ُ
تسبب هذه الساعة في حدوث تداخل ضار ،و

ً
2 -2وجوب قبول الساعة أي تداخل ،بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل الساعة تشغيال غير
مرغوب فيه.

تحذير من لجنة االتصاالت االتحادية
ً
ً
صريحا من جهة الطرف املسؤول عن التوافق ،في إلغاء
اعتمادا
قد يتسبب إجراء أي تغييرات أو تعديالت غير معتمدة
املستخدم في تشغيل الساعة.
صالحية
ِ
تنبيه :خضعت هذه الساعة لالختبار وثبت توافقها مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة بً ،
طبقا للقسم رقم  15من
لوائح لجنة االتصاالت االتحادية .وهذه الحدود ُمعدة لتوفير قدر معقول من الحماية من التداخل الضار في املنشآت
السكنية .حيث إن هذه الساعة ُتنتج طاقة ترددية السلكية وتستخدم هذه الطاقة ويمكن أن تشع منها ً
أيضا ،وإذا
ِ
لم يتم تثبيتها واستخدامها ً
وفقا ملا ورد في التعليمات ،قد تتسبب في تداخل ضار مع وسائل االتصاالت الالسلكية.
ومع ذلك ،فإنه ال يوجد ما يضمن عدم وقوع تداخل في منشأة محددة .وفي حالة ُ
تسبب هذه الساعة في تداخل ضار
ً
مجددا ،فإننا ننصح
مع استقبال الراديو أو التلفزيون ،وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الساعة وتشغيلها
املستخدم بمحاولة تصحيح التداخل بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية:
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•
•
•
•

•إعادة توجيه هوائية االستقبال أو تغيير موضعها.
• زيادة املسافة الفاصلة بين الساعة وجهاز االستقبال.
• توصيل الساعة بمنفذ على دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة املتصل بها جهاز االستقبال.
• استشارة الوكيل أو فني متمرس في مجال الراديو/التلفزيون لطلب املساعدة.

هذا الجهاز يستوفي شروط لجنة االتصاالت االتحادية وإعالن هيئة التصنيع الكندية بخصوص التعرض للترددات
ُ
الالسلكية في األماكن العامة أو البيئات التي ال تخضع لوسائل تحكم.
طراز :FB504
رقم تعرف لجنة االتصاالت االتحاديةXRAFB504 :
طراز :FB505
رقم تعرف لجنة االتصاالت االتحاديةXRAFB505 :

كندا :إعالن هيئة التصنيع الكندية
اسما الطرازين :طراز  FB504وطراز .FB505
إخطار إلى املستخدم :يمكن عرض رقم تعريف هيئة التصنيع الكندية على الساعة .اتبع التعليمات لعرض املحتوى
من القائمة:
ادخل إلى“( ”Settingsاإلعدادات) ثم انقر فوق “( ”Aboutنبذة) ثم “( ”Regulatory Infoاملعلومات التنظيمية)
تستوفي هذه الساعة شروط هيئة التصنيع الكندية بخصوص التعرض للترددات الالسلكية في األماكن العامة أو
ُ
البيئات التي ال تخضع لوسائل تحكم.
إخطار هيئة التصنيع الكندية إلى املستخدمين باللغتين اإلنجليزية/الفرنسية وفق اإلصدار الحالي للمواصفات
الالسلكية القياسية واالشتراطات العامة لتوافق األجهزة الالسلكية:
هذ الساعة تتوافق مع معايير هيئة التصنيع الكندية املعفاة من الترخيص.
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يخضع تشغيل الساعة إلى الشرطين التاليين:
1 -1احتمالية ُ
تسبب هذه الساعة في حدوث تداخل ضار ،و
ً
2 -2وجوب قبول الساعة أي تداخل ،بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل الساعة تشغيال غير
مرغوب فيه.
طراز :FB504
رقم تعرف هيئة التصنيع الكندية8542A-FB504 :
طراز :FB505
رقم تعرف هيئة التصنيع الكندية8542A-FB505 :

االتحاد األوروبي.
اسم الطرازFB505 :
إعالن التوافق املبسط من االتحاد األوروبي
ُ
ت ِقر شركة فيت بيت إنكوربوريشن أن نوع الساعة طراز  FB505متوافق مع التوجيه رقم  .EU/2014/53وتجد النص
الكامل لإلعالن التوافق الصادر من االتحاد األوروبي على عنوان اإلنترنت اآلتيwww.fitbit.com/safety :

أستراليا/نيوزيالند
اسم الطرازFB505 :

الصين
اسم الطرازFB505 :
توجيه الحد من املواد الخطرة (الصين)
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املواد أو العناصر السامة والخطرة

اسم القسم
الرصاص

الزئبق

الكادميوم

الكروم سدا�سي
التكافؤ

ثنائية الفينيل
متعددة البروم

السوار واإلبزيم

(السوار واإلبزيم)
األجزاء اإللكترونية
البطارية

O
-O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

كبل الشحن

O

O

O

O

O

O

طراز :FB505

يستند هذا الجدول إلى الالئحة التنظيمية SJ/T 11364
تشير إلى أن محتوى املادة السامة والخطرة يوجد في جميع املواد املتماثلة للجزء تقل عن شرط تحديد التركيز كما
هو موضح في توجيه .GB/T 26572
تشير إلى أن محتوى املادة السامة والخطرة في مادة واحدة على األقل متماثلة من الجزء يتجاوز شرط تحديد التركيز
كما هو موضح في توجيه .).GB/T 26572

إندونيسيا
اسم الطرازFB505 :
SDPPI/2018 /3788/55114
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املكسيك
اسما الطرازين :طراز  FB504وطراز .FB505

يخضع تشعيل هذا الجهاز للشرطين التاليين )1( :أن يكون من املرجح أال يتسبب هذا الجهاز أو تتسبب هذه
املعدة في أي تدخل مضر و( )2أن تقبل هذه املعدة أو هذا الجهاز جميع التدخالت بما في ذلك الناتجة عن
التشغيل غير املقصود.

املغرب
اسم الطرازFB505 :
معتمد من قبل لجنة تنظيم
االتصاالت الوطنية باملغرب
رقم االعتمادANRT 2018 15884 :
تاريخ االعتماد 22 :فبراير 2018

نيجيريا
اسم الطرازFB505 :
أجازت لجنة االتصاالت النيجيرية توصيل هذه الساعة واستخدامها باعتبارها من أجهزة االتصاالت.

الفلبين
اسم الطرازFB505 :
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صربيا
اسم الطرازFB505 :

كوريا الجنوبية
اسم الطرازFB505 :

تايوان
اسم الطرازFB505 :
تنبيه
تستند طريقة إدارة املحرك إلى إشعاع موجات راديو منخفضة الطاقة
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املادة :12
ال يجوز ألي شركة أو مؤسسة إجراء تعديل على تردد الساعة أو زيادة طاقتها ،أو تغيير خصائص ووظائف التصميم
األصلي للمعدة الكهربية املعتمدة ذات تردد الطاقة املنخفض ،بدون تصريح.
املادة :14
ال يؤثر استخدام املعدة الكهربية ذات تردد الطاقة املنخفض على سالمة التنقل وال يتسبب في التداخل مع جهاز
ُ
اتصال شرعي .وفي حالة إثبات وجود تداخل ،توقف الخدمة لحين إجراء تحسين وانعدام التداخل .ويشير جهاز
االتصال الشرعي إلى أجهزة االتصال الالسلكية التي تعمل وفق قوانين االتصاالت ولوائحها .وينبغي أن تتمتع املعدة
ُ
الكهربية ذات تردد الطاقة املنخفض بقدرة على ُ
تحمل األجهزة الكهربية التي ت ِشع موجات كهربية واملعدات املخصصة
ألجهزة االتصال الشرعية أو االستخدامات الصناعية والعلمية.
اإلفراط في االستخدام قد يؤدي إلى اإلضرار بالرؤية.
احصل على قسط من الراحة ملدة  10دقائق بعد كل  30دقيقة.
ينبغي لألطفال دون العامين االبتعاد عن هذه الساعة .أما األطفال الذين يبلغون عامين أو أكثر فينبغي أال تزيد ُ
مدة
نظرهم إلى الشاشة ألكثر من ساعة واحدة.
تحذير بخصوص البطارية:
هذه الساعة تستخدم بطارية من الليثيوم.
في حالة عدم اتباع اإلرشادات التالية ،قد يقل عمر البطارية املصنوعة من الليثيوم واأليون ،أو قد تتلف الساعة ،أو
تنشب حريق ،أو احتراق ،أو ُ
تسرب إلكتروليت أو إصابة ،أو جميع ما سبق.
• •تجنب فك الساعة أو البطارية أو ثقبها أو إتالفها.
• • تجنب إزالة البطارية التي ال يمكن للمستخدم استبدالها أو محاولة إزالتها.
• • تجنب تعريض البطارية إلى اللهب أو االنفجارات أو األخطار األخرى.
• • تجنب استخدام أدوات حادة إلزالة البطارية.
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توجيه الحد من املواد الخطرة (تايوان)
تحديد النوعFB505 :

اسم الجهاز

املواد املحظورة ورموزها الكيميائية

الوحدة
الرصاص

الزئبق

الكادميوم

الكروم سدا�سي ثنائية الفينيل إثيرات ثنائية الفينيل
متعددة البروم
متعددة البروم
التكافؤ
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تنبيه  :1تجاوز  0.1وات %وتجاوز  0.01وات %يشير إلى أن نسبة محتوى املادة املحظورة يتجاوز قيمة النسبة املرجعية للحالة الراهنة.
ُ
تنبيه  :2العالمة  تشير إلى أن نسبة محتوى املادة املحظورة ال تتجاوز قيمة النسبة املرجعية للحالة الراهنة.
ُ
تشير إلى أن املادة املحظورة تتوافق مع االستثناء.
تنبيه  :3العالمة

اإلمارات العربية املتحدة
اسم الطرازFB505 :
رقم التسجيل في الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالتEE/61589/18 :
رقم الوكيل35294/14 :

زامبيا
اسم الطرازFB505 :
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فيت بيت إنكوربوريشن©  .2018جميع الحقوق محفوظة .تعد فيت بيت وشعارها عالمات تجارية أو عالمات تجارية
ً
مسجلة باسم فيت بيت في الواليات املتحدة والدول األخرى .تجد قائمة أكثر شموال بالعالمات التجارية التابعة لشركة
فيت بيت في هذا الرابط .http://www.fitbit.com/legal/trademark-list :العالمات التجارية التابعة للغير
هي ملك أصحابها.
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