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Introducere
Bine aţi venit la Fitbit Versa, un companion zilnic cu autonomie de peste 4 zile, care
foloseşte informaţii personalizate, muzică şi multe altele pentru a vă ajuta să vă atingeţi
obiectivele. Citiţi în întregime informaţiile noastre despre siguranţă pe
http://www.fitbit.com/safety.

Conţinutul cutiei
Cutia Versa include:

Ceas cu brăţară mică

Suport de încărcare

(culoarea şi materialul variază)

Brăţară mare suplimentară
(culoarea şi materialul variază)

Brăţările detaşabile Versa au o varietate de culori, sunt fabricate din diferite materiale şi se
vând separat.

Conţinutul manualului
Vă vom explica cum să creaţi un cont Fitbit® pentru a vă asigura că ceasul dvs. transferă
datele colectate pe panoul de bord. Panoul de bord este locul în care veţi stabili obiective,
veţi analiza date istorice, veţi identifica tendinţe, veţi ţine un jurnal de alimente şi băuturi,
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veţi păstra legătura cu prietenii şi multe altele. La finalizarea configurării Versa, sunteţi gata
de să vă puneţi în mişcare.
În cele ce urmează, vă vom explica cum să găsiţi şi să utilizaţi funcţiile care vă interesează şi
cum să vă setaţi preferinţele. Pentru mai multe informaţii, recomandări şi depanare,
consultaţi articolele noastre de ajutor de pe help.fitbit.com.
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Configurarea Fitbit Versa
Pentru o experienţă optimă, folosiţi aplicaţia Fitbit pentru iOS, Android sau Windows 10.
Dacă nu aveţi smartphone sau tabletă, puteţi folosi un computer cu Windows 10 şi
Bluetooth activat.
Contul Fitbit vă solicită informaţii precum înălţimea, greutatea şi sexul pentru a calcula
dimensiunea pasului şi a estima distanţa, rata metabolică de bază şi caloriile consumate.
Când vă setaţi contul, numele şi fotografiile sunt vizibile pentru toţi utilizatorii Fitbit. Aveţi
opţiunea de a partaja alte informaţii, însă majoritatea informaţiilor furnizate sunt
confidenţiale în mod implicit.

Încărcarea Versa
Când Versa este încărcat complet, durata de funcţionare a bateriei este de peste 4 zile.
Durata de funcţionare a bateriei şi ciclurile de încărcare variază în funcţie de utilizare şi alţi
factori; rezultatele efective vor varia.
Pentru încărcarea Versa:
1. Conectaţi suportul de încărcare la portul USB al computerului sau într-un încărcător
de perete USB certificat UL.
2. Suportul de încărcare foloseşte o clemă cu arc pentru menţinerea Versa pe poziţie în
timpul încărcării. Prindeţi clema cu arc şi aşezaţi Versa în suportul de încărcare. Pinii
de pe suportul de încărcare trebuie să se alinieze cu contactele aurii de pe spatele
ceasului. Conexiunea este securizată când procentul de încărcare apare pe ecran.
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În timp ce ceasul se încarcă, apăsaţi pe ecran pentru a verifica nivelul bateriei. Apăsaţi
ecranul de două ori pentru a folosi Versa în timpul încărcării.
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Configurarea folosind telefonul sau tableta
Aplicaţia gratuită Fitbit este compatibilă cu peste 200 de dispozitive care acceptă sistemele
de operare iOS, Android şi Windows 10.
Pentru început:
1. Găsiţi aplicaţia Fitbit într-una dintre locaţiile de mai jos în funcţie de dispozitiv. Dacă
nu sunteţi sigur că aplicaţia Fitbit este compatibilă cu telefonul sau tableta, consultaţi
http://www.fitbit.com/devices.


Apple App Store pentru dispozitive iOS precum iPhone sau iPad.



Google Play Store pentru dispozitive Android precum Samsung Galaxy S6 şi
Motorola Droid Turbo 2.



Microsoft Store pentru dispozitive Windows 10 precum telefonul Lumia sau
tableta Surface.

2. Instalaţi aplicaţia. Dacă nu aveţi un cont în magazin, trebuie să creaţi unul înainte să
descărcaţi aplicaţia.
3. Când aplicația este instalată, deschideți-o și apăsați Join Fitbit pentru a fi ghidaţi
printr-o serie de întrebări care vă ajută să creaţi contul Fitbit sau să vă conectaţi la
contul existent.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a conecta Versa la telefon sau tabletă.
Conectarea asigură comunicarea dintre ceas şi telefon sau tabletă (sincronizarea
datelor înainte şi înapoi).
La finalizarea conectării, citiţi ghidul pentru a afla mai multe despre ceasul nou şi exploraţi
panoul de bord.

Configurarea folosind computerul cu sistem de operare
Windows 10
Dacă nu aveţi un smartphone, puteţi configura şi sincroniza Versa folosind un computer cu
sistem de operare Windows 10 şi Bluetooth activat şi aplicaţia Fitbit.
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Pentru a descărca aplicaţia Fitbit pentru computer:
1. Faceţi clic pe butonul Start al computerului şi deschideţi Windows Store.
2. Căutaţi aplicaţia Fitbit. După ce o găsiţi, faceţi clic pe Free pentru a descărca aplicaţia
pe computer.
3. Dacă nu aţi mai descărcat o aplicaţie pe computer, veţi fi rugat să creaţi un cont
Microsoft Store.
4. Faceţi clic pe Microsoft account (Cont Microsoft) pentru a vă conecta la contul dvs.
Microsoft. Dacă nu aveţi un cont Microsoft, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
crea un cont nou.
5. Când aplicaţia este instalată, deschideţi-o şi apăsaţi Join Fitbit pentru a fi ghidaţi
printr-o serie de întrebări care vă ajută să creaţi contul Fitbit sau să vă conectaţi la
contul existent.
6. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a conecta Versa la computer. Conectarea
asigură comunicarea dintre ceas şi computer (sincronizarea datelor înainte şi înapoi).
La finalizarea conectării, citiţi ghidul pentru a afla mai multe despre ceasul nou şi exploraţi
panoul de bord.

Conectarea la Wi-Fi
În timpul configurării, sunteţi rugaţi să conectaţi Versa la reţeaua Wi-Fi. Versa foloseşte WiFi-ul pentru a descărca liste de redare şi aplicaţii din Fitbit App Gallery şi pentru actualizări
SO mai rapide.
Versa se poate conecta la reţele Wi-Fi deschise, WEP, WPA personal şi WPA2 personal.
Ceasul nu se va conecta la reţele Wi-Fi de 5 GHz, WPA enterprise sau publice care necesită
înregistrare, abonamente sau profiluri. Dacă observaţi câmpuri pentru nume utilizator sau
domeniu când vă conectaţi la reţeaua Wi-Fi pe un computer, reţeaua nu este acceptată.
Pentru rezultate optime, conectaţi Versa la reţeaua Wi-Fi de acasă sau de la serviciu.
Asiguraţi-vă că ştiţi parola reţelei înainte să vă conectaţi.
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Pentru mai multe informaţii despre conectarea Versa la Wi-Fi, consultaţi help.fitbit.com.

Sincronizarea datelor cu contul Fitbit
Sincronizaţi regulat Versa cu aplicaţia Fitbit pentru a transfera date pe panoul de bord. Pe
panoul de bord veţi urmări progresul dvs., istoricul antrenamentelor, programul de dormit,
jurnalul privind consumul de alimente şi apă, identificarea tendinţelor, veţi participa la
întreceri şi multe altele. Vă recomandăm să faceţi sincronizarea cel puţin o dată pe zi.
Aplicaţia Fitbit foloseşte tehnologia Bluetooth Low Energy pentru a sincroniza datele cu
Versa şi pentru a actualiza aplicaţiile instalate pe ceas.
De fiecare dată când deschideţi aplicaţia Fitbit, Versa face sincronizarea automat când este
în apropiere. Versa se sincronizează periodic cu aplicaţia dacă este activată setarea All-Day
Sync. Pentru a activa această setare:
De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma Account
(

) > fila Versa > All-Day Sync.

Puteţi folosi şi opţiunea Sync Now din aplicaţie în orice moment.

Utilizarea Versa
Fixaţi Versa în jurul încheieturii mâinii. Latura ceasului marcată cu „fitbit” trebuie să fie la
partea inferioară a încheieturii mâinii. Dacă aveţi nevoie de o brăţară de dimensiune
diferită sau dacă aţi cumpărat o brăţară accesorie, găsiţi instrucţiuni în pagina Schimbarea
brăţării de la pagina 13.

Utilizarea zilnică şi cea în timpul antrenamentelor fizice
Atunci când nu faceţi antrenamente fizice, Versa trebuie să fie cu un deget sub osul
încheieturii.
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Pentru monitorizarea optimă a ritmului cardiac în timpul exerciţiilor fizice, reţineţi aceste
recomandări:
 Încercaţi să purtaţi ceasul Versa mai sus pe încheietura mâinii în timpul
antrenamentelor fizice pentru o citire mai adecvată a ritmului cardiac. Multe exerciţii
precum mersul pe bicicletă sau ridicarea de greutăţi determină îndoirea frecventă a
încheieturii mâinii, fapt care poate afecta semnalul cardiac dacă ceasul este mai jos
pe încheietura mâinii.

 Asiguraţi-vă că ceasul este în contact cu pielea.
 Nu purtaţi ceasul prea strâns; brăţara prea strânsă restricţionează circulaţia sângelui,
fapt care poate afecta semnalul cardiac. Totuşi, ceasul trebuie să fie mai strâns
(strâmt fără a opri circulaţia) în timpul antrenamentelor fizice, comparativ cu
utilizarea zilnică.
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 În timpul antrenamentelor fizice cu intensitate ridicată sau al altor activităţi când
încheietura mâinii se mişcă viguros şi aritmic, mişcarea poate limita capacitatea
senzorului de a transmite valoarea ritmului cardiac. Dacă ceasul nu indică valoarea
ritmului cardiac, încercaţi să relaxaţi încheietura mâinii şi să nu vă mişcaţi un interval
scurt de timp (circa 10 secunde). Trebuie să vedeţi valoarea ritmului cardiac.

Dexteritate
Pentru mai multă precizie, trebuie să specificaţi dacă purtaţi Versa pe mâna dominantă sau
nedominantă. Mâna dominantă este cea folosită pentru scris şi mâncat. Implicit, setarea
pentru încheietura mâinii este pentru mâna nedominantă. Dacă doriţi să mutaţi Versa pe
mâna dominantă, schimbaţi setarea pentru încheietura mâinii în aplicaţia Fitbit.

Schimbarea brăţării
Versa este dotat cu o brăţară mică ataşată şi o brăţară mare suplimentară în cutie. Ambele
curele pot fi schimbate cu brăţării accesorii vândute separat. Pentru dimensiunile
brăţărilor, consultaţi Dimensiunea brăţării la pagina 78.

Îndepărtarea brăţării
Pentru îndepărtarea brăţării:
1. Răsuciţi Versa şi descoperiţi butonul de eliberare rapidă - există câte unul la fiecare
capăt unde cureaua întâlneşte cadrul.
2. Pentru a elibera brăţara, apăsaţi butonul de eliberare rapidă în interior.
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3. Îndepărtaţi cureaua încet de pe ceas pentru a o elibera.

4. Repetaţi pe cealaltă parte.

Ataşarea unei brăţări
Pentru a ataşa o brăţară:
1. Glisaţi pinul (pe partea opusă butonului cu eliberare rapidă) în orificiul de pe ceas.
Cureaua cu cataramă se prinde la partea de sus a ceasului.
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2. Când apăsaţi butonul cu eliberare rapidă în interior, glisaţi celălalt capăt al brăţării pe
poziţie.

3. Când ambele capete ale pinului sunt introduse, eliberaţi butonul cu eliberare rapidă.
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Informaţii de bază
Descoperiţi cum să gestionaţi setările Versa, setaţi un cod PIN personal, navigaţi pe ecran şi
multe altele.

Navigarea cu Versa
Versa are un ecran tactil cu LCD colorat şi trei butoane: înapoi, sus şi jos.

Sus
Înapoi
Ecran tactil

Jos

Navigaţi în cadrul Versa apăsând pe ecran, glisând dintr-o parte într-alta şi sus şi jos sau
apăsând butoanele. Pentru conservarea bateriei, ecranul Versa se opreşte când nu este
folosit. Pentru pornirea ceasului, apăsaţi de două ori pe ecran sau apăsaţi orice buton.

Navigarea de bază
Ecranul de pornire este ceasul. Pe ceas:
 Glisaţi în jos pentru a vedea notificări.
 Glisaţi în sus pentru a vedea recomandări şi statistici zilnice.
 Glisaţi la stânga pentru a derula aplicaţiile instalate pe ceas.
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GLISAȚI ÎN JOS PENTRU A
VEDEA NOTIFICĂRI

GLISAȚI LA STÂNGA
PENTRU A VEDEA
APLICAȚIILE

GLISAȚI ÎN SUS
PENTRU A VEDEA
FITBIT AZI
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Pentru a deschide o aplicaţie, glisaţi pentru a găsi aplicaţia şi apoi apăsaţi pe aceasta.
Pentru mai multe informaţii despre gestionarea aplicaţiilor, consultaţi help.fitbit.com.

Comenzi rapide folosind butoanele
Apăsaţi şi menţineţi butoanele Versa pentru utilizarea rapidă a Fitbit Pay (pe ceasurile cu
Fitbit Pay activat), controlul muzicii, vizualizarea notificărilor şi deschiderea aplicaţiilor.
Versa afişează notificările pe măsură ce apar şi le salvează pentru a fi consultate ulterior.
Comenzi muzicale, Fitbit Pay şi setări
Pentru accesarea comenzilor muzicale, utilizarea Fitbit Pay, activarea sau dezactivarea
notificărilor sau modificarea setării de aprindere a ecranului, apăsaţi şi menţineţi butonul
înapoi:
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APĂSAȚI ȘI MENȚINEȚI
:02

Glisaţi la dreapta pentru accesarea comenzilor muzicale. Pentru mai multe informaţii
despre comenzile muzicale, consultaţi Controlul muzicii cu Versa la pagina 59.
Pe ceasurile cu Fitbit Pay activat, ecranul din mijloc este folosit pentru plăţi contactless.
Pentru informaţii suplimentare despre efectuarea plăţilor, consultaţi Utilizarea cardurilor
de credit sau debit de la pagina 66.
Glisaţi la stânga pentru a accesa ecranul de comenzi rapide. Pe ecranul de comenzi rapide:
 Când aprinderea ecranului este setată pe Auto, puteţi roti brăţara spre dvs. pentru
pornirea ecranului.
 Când Notifications este setat pe On, Versa afişează notificări de pe telefon. Pentru
mai multe informaţii despre gestionarea notificărilor, consultaţi Notificări la
pagina 29.

19

Notificări
Pentru a vedea notificările, apăsaţi şi menţineţi butonul de sus:

APĂSAȚI ȘI MENȚINEȚI
:02

Glisaţi în sus sau în jos pentru a naviga prin notificări.
Comenzi rapide aplicaţii
Apăsaţi butoanele de pe Versa pentru accesarea rapidă a aplicaţiilor preferate. Pentru a
accesa comenzile rapide, navigaţi la ecranul ceas. Butoanele sunt mapate după cum
urmează:
 Butonul de sus - deschide aplicaţia din stânga sus a ecranului primei aplicaţii. Dacă
nu aţi reordonat aplicaţiile, se deschide aplicaţia Music (

).

 Butonul de jos - deschide aplicaţia din stânga jos a ecranului primei aplicaţii. Dacă nu
aţi reordonat aplicaţiile, se deschide aplicaţia Coach (

).

Personalizaţi Versa prin organizarea aplicaţiilor. Pentru detalii suplimentare, consultaţi
Organizarea aplicaţiilor din pagina 26.
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Reglarea setărilor
Gestionaţi setările de bază, inclusiv luminozitatea, ritmul cardiac şi dispozitivele Bluetooth
conectate direct la ceas. Deschideţi aplicaţia Settings (

) apoi apăsaţi o setare pentru

reglarea acesteia. Glisaţi în sus pentru a vedea întreaga listă de setări.

Pentru dezactivarea notificărilor ca să nu le primiţi în timpul antrenamentelor fizice şi al
somnului, apăsaţi Notifications și apoi During Exercise sau During Sleep pentru a regla
setarea.
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Verificarea nivelului bateriei
Verificaţi nivelul bateriei în orice moment: de pe ceas, glisaţi în sus. Pictograma de nivel al
bateriei este în colţul stânga sus al ecranului.

Dacă bateria este descărcată (au rămas mai puţin de 24 de ore), Versa vă avertizează prin
indicatorul de baterie roşie. Dacă bateria este foarte descărcată (au rămas mai puţin de 4
de ore), indicatorul baterie roşie luminează intermitent.

Wi-Fi-ul nu funcţionează pe Versa când bateria este aproximativ 25% sau mai puţin.
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Setarea blocării dispozitivului
Pentru securizarea ceasului, activaţi funcţia de blocare a dispozitivului din aplicaţia Fitbit,
care vă solicită să introduceţi un cod PIN din 4 cifre pentru deblocarea ceasului. Pe
ceasurile cu Fitbit Pay activat, blocarea dispozitivului este pornită automat când setaţi Fitbit
Pay pentru a face plăţi contactless de pe ceas. Dacă Fitbit Pay nu este disponibil pe ceas
sau alegeţi să nu-l folosiţi, blocarea dispozitivului este opţională.

Activaţi funcţia de blocare a dispozitivului sau resetaţi codul PIN din aplicaţia Fitbit:
De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma Account
(

) > fila Versa > Device Lock.

Pentru mai multe informaţii despre utilizarea funcţiei de blocare a dispozitivului, consultaţi
help.fitbit.com.

Oprirea ecranului
Pentru a opri ecranul Versa când nu este folosit, acoperiţi faţa ceasului cu mâna opusă.
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Întreţinerea Versa
Este important să curăţaţi şi să uscaţi Versa regulat. Pentru instrucţiuni şi informaţii
suplimentare, consultaţi fitbit.com/productcare.

Utilizarea Versa fără telefon
Funcţiile esenţiale ale ceasului sunt concepute pentru a fi utilizate fără a avea nevoie de un
telefon în apropiere:
 Setarea alarmei silenţioase la pagina 34
 Vizualizarea statisticilor la pagina 37
 Monitorizarea activităţii orare la pagina 39
 Vizualizarea ritmului cardiac la pagina 41
 Monitorizarea şi analiza antrenamentelor fizice cu aplicaţia Exercise la pagina 45
 Antrenamente fizice cu Fitbit Coach la pagina 51
 Sesiuni de respiraţie ghidată la pagina 42
 Muzică şi podcast-uri personale la pagina 54
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 Utilizarea cardurilor de credit şi debit la pagina 65 (doar pentru ceasurile cu Fitbit Pay
activat)
După finalizarea unei activităţi, sincronizaţi Versa cu aplicaţia Fitbit pentru a transfera
statisticile pe panoul de bord.
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Faţete aplicaţii şi ceas
Fitbit App Gallery oferă faţete pentru aplicaţii şi ceas pentru personalizarea ceasului şi
satisfacerea unei varietăţi de nevoi în materie de sănătate, fitness, cronometrare şi de zi cu
zi. Aplicaţiile sunt organizate în grupuri de 4 pe ecran.

Unele aplicaţii de pe Versa necesită conectarea telefonului, în timp ce alte aplicaţii pentru
funcţiile esenţiale sunt concepute pentru a fi utilizate fără telefon în apropiere. Pentru mai
multe detalii, consultaţi Utilizarea Versa fără telefon la pagina 24.

Deschiderea aplicaţiilor
Din faţeta ceas, glisaţi la stânga pentru a derula aplicaţiile instalate pe ceas. Pentru a
deschide o aplicaţie, apăsaţi pe aceasta.

Organizarea aplicaţiilor
Pentru a schimba locul unei aplicaţii, apăsaţi şi menţineţi o aplicaţie pe Versa până este
selectată, apoi glisaţi-o spre o locaţie nouă. Știţi că aplicaţia este selectată când îşi măreşte
uşor dimensiunea şi ceasul vibrează.
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Îndepărtarea aplicaţiilor
Puteţi şterge majoritatea aplicaţiilor instalate pe Versa.
Pentru a şterge o aplicaţie:
1. Când ceasul se află în apropiere, pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau
faceţi clic pe pictograma Account (

) > fila Versae.

2. Apăsaţi sau faceţi clic pe Apps.
3. În secţiunea My Apps găsiţi aplicaţia pe care vreţi să o ştergeţi. Trebuie să derulaţi în
jos pentru a o găsi.
4. Apăsaţi sau faceţi clic pe aplicaţie > Remove.

Actualizarea aplicaţiilor
Aplicaţiile se actualizează automat prin Wi-Fi după caz. Versa caută actualizări când este
conectat la încărcător şi în raza de acţiune a reţelei Wi-Fi.
Pentru informaţii despre actualizarea manuală a aplicaţiilor, consultaţi help.fitbit.com.

Descărcarea de aplicaţii suplimentare
Adăugaţi aplicaţii noi în Versa din Fitbit App Gallery.
Pentru a adăuga o aplicaţie:
1. Când ceasul se află în apropiere, pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau
faceţi clic pe pictograma Account (

) > fila Versae.

2. Apăsaţi sau faceţi clic pe Apps > All Apps.
3. Răsfoiţi aplicaţiile disponibile. Când o găsiţi pe cea pe care vreţi s-o instalaţi, apăsaţi
sau faceţi clic pe ea.
4. Apăsaţi sau faceţi clic pe Install pentru a adăuga aplicaţia la Versa.
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Pentru mai multe informaţii despre gestionarea şi depanarea aplicaţiilor de pe ceas,
consultaţi help.fitbit.com.

Schimbarea feţei ceasului
În Fitbit App Gallery sunt disponibile p varietate de feţe de ceas.
Pentru a schimba faţa ceasului:
1. Când ceasul se află în apropiere, pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau
faceţi clic pe pictograma Account (

) > fila Versae.

2. Apăsaţi sau faceţi clic pe Clock Faces > Pick a New Clock.
3. Răsfoiţi feţele de ceas disponibile. Când o găsiţi pe cea pe care vreţi s-o instalaţi,
apăsaţi sau faceţi clic pe ea.
4. Apăsaţi sau faceţi clic pe Select pentru a adăuga faţa de ceas la Versa.
Toate aplicaţiile şi feţele de ceas din Fitbit App Gallery pot fi descărcate gratuit. Totuşi,
unele aplicaţii şi feţe de ceas necesită un abonament plătit sau o taxă unică de activare
către un dezvoltator. Dacă dezvoltatorul necesită o taxă de activare, acesta va oferi
instrucţiuni de plată.
Pentru informaţii despre plata aplicaţiilor sau a feţelor de ceas, consultaţi help.fitbit.com.
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Notificări
Peste 200 de telefoane diferite iOS, Android şi Windows pot trimite notificări privind
apelurile, mesajele, calendarele şi de alt tip către ceasul dvs. Reţineţi că telefonul şi ceasul
trebuie să fie la o distanţă de 9 metri unul de celălalt pentru a primi notificări. Pentru
a verifica dacă telefonul dvs. este compatibil cu această funcţie, accesaţi
https://www.fitbit.com/devices.

Notificări de configurare
Verificaţi dacă Bluetooth-ul de pe telefon este pornit şi dacă telefonul poate primi notificări
(la Settings > Notifications). Urmaţi paşii de mai jos pentru configurarea notificărilor:
1. Când ceasul se află în apropiere, pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi
pictograma Account (

) > fila Versa.

2. Apăsaţi Notifications. Când sunteţi rugaţi să conectaţi Versa, respectaţi instrucţiunile
de pe ecran. După conectarea ceasului, Versa va apărea în lista dispozitivelor
Bluetooth conectate la telefon. Notificările privind apelurile, mesajele şi calendarul
sunt activate automat.
3. Pentru activarea notificărilor aferente aplicaţiilor instalate pe telefon, inclusiv Fitbit şi
WhatsApp, apăsaţi App Notifications şi apoi activaţi notificările specifice pe care
vreţi să le vedeţi.
4. Apăsaţi Notifications > Versa din colţul stânga sus pentru a reveni la setările
dispozitivului. Ceasul dvs. se sincronizează pentru a finaliza configurarea.
Pentru instrucţiuni de setare a notificărilor, consultaţi help.fitbit.com.
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Vizualizarea notificărilor
Când telefonul şi Versa sunt în apropiere, o notificare determină vibraţia ceasului. Dacă nu
citiţi notificarea când soseşte, o puteţi verifica ulterior (glisaţi în jos pe ecranul ceasului sau
apăsaţi şi menţineţi butonul de sus).

Gestionarea notificărilor
Versa stochează până la 30 de notificări, după care cele mai vechi sunt înlocuite pe măsură
ce primiţi altele noi. Notificările se şterg automat după 24 de ore.
Pentru gestionarea notificărilor:
 Pe ceas, glisaţi în jos ca să vedeţi notificările şi apăsaţi pe orice notificare pentru
a o extinde.
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 Pentru a şterge o notificare, apăsaţi pe aceasta şi glisaţi la dreapta.
 Pentru a şterge toate notificările odată, glisaţi în partea de sus a notificărilor şi
apăsaţi Clear All.

Opreşte notificările
Puteţi opri toate notificările pe Versa sau dezactiva anumite notificări folosind aplicaţia
Fitbit.
Pentru a dezactiva toate notificările:
1.

Apăsaţi şi menţineţi butonul înapoi de pe ceas şi glisaţi la stânga până ajungeţi la
ecranul de comenzi rapide.

2. Apăsaţi Notifications pentru a comuta setarea pe Off.

Pentru a dezactiva anumite notificări:
1. Când ceasul se află în apropiere, pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi
pictograma Account (

) > fila Versa > Notifications.

2. Dezactivaţi notificările pe care nu vreţi să le mai primiţi pe ceas.
3. Apăsaţi Notifications > Versa din colţul stânga sus pentru a reveni la setările
dispozitivului. Sincronizaţi ceasul pentru a salva modificările.
Reţineţi că dacă folosiţi setarea Do not disturb pe telefon, notificările sunt dezactivate până
opriţi setarea.
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Primirea notificărilor calendaristice
Pentru evenimentele calendaristice, Versa afişează titlul, locaţia şi ora evenimentului pe
lângă detaliile pe care le-aţi introdus. Pentru a primi alerte calendaristice pe ceas, permiteţi
aplicaţiei calendar de pe telefon să trimită notificări.

Pentru telefoanele iPhone şi Windows 10, Versa afişează notificări de pe toate calendarele
sincronizate cu aplicaţia Calendar implicită.
Pentru telefoanele Android, Versa afişează notificările calendaristice din aplicaţia calendar
aleasă în timpul configurării. Alegeţi între aplicaţia Calendar implicită de pe telefon sau
aplicaţiile calendar terţe.
Pentru a activa notificările aplicaţiilor calendar terţe, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma
Account (

) > fila Versa > Notifications > App Notifications. Apăsaţi sau faceţi clic pe

aplicaţie şi sincronizaţi ceasul pentru a primi notificări.

Acceptarea sau respingerea apelurilor telefonice
Dacă este conectat la un iPhone, Versa vă permite să acceptaţi sau să respingeţi apelurile
primite. Pentru a accepta un apel, apăsaţi pictograma telefon verde de pe ecranul ceasului.
Reţineţi că nu puteţi vorbi la ceas - prin acceptarea apelului, răspundeţi la apelul de pe
telefonul din apropiere. Pentru a respinge un apel, apăsaţi pictograma telefon roşu pentru
a direcţiona apelantul către căsuţa vocală.
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Numele apelantului apare dacă persoana este în lista de contacte; în caz contrar, veţi vedea
un număr de telefon.
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Cronometrarea
Pentru a vă trezi dimineaţa sau a primi o alertă la un anumit moment din zi, setaţi până la
8 alarme silenţioase care vibrează uşor la momentul ales. Setaţi o alarmă care să se
declanşeze în fiecare zi sau în anumite zile. Puteţi cronometra evenimentele cu
cronometrul sau seta un cronometru cu numărătoare inversă.

Setarea alarmei silenţioase
Setaţi, gestionaţi şi ştergeţi alarmele silenţioase direct de pe ecranul ceasului din aplicaţia
Alarms (

) Pentru instrucţiuni de setare a unei alarme, consultaţi help.fitbit.com.
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Dezactivarea sau amânarea unei alarme silenţioase
Când se declanşează alarma silenţioasă, ceasul luminează intermitent şi vibrează. Pentru a
dezactiva alarma, atingeţi bifa sau apăsaţi butonul de jos. Pentru a amâna alarma timp de 9
minute, apăsaţi pictograma ZZZ sau butonul de jos. Apăsaţi amânare de câte ori doriţi.
Versa intră automat în modul amânare dacă ignoraţi alarma mai mult de 1 minut.

Cronometrarea evenimentelor cu cronometrul
Pentru a folosi cronometrul:
1. Pe Versa, deschideţi aplicaţia Timer (

).

2. Dacă ceasul afişează cronometrul cu numărătoare inversă, apăsaţi pictograma
cronometru de sus.
3. Apăsaţi pictograma de redare sau butonul de sus pentru a porni cronometrul.
4. Apăsaţi pictograma pauză sau butonul de jos pentru a opri cronometrul.
5. Apăsaţi pictograma de resetare sau butonul de sus pentru a reseta cronometrul.
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Setarea cronometrului
Pentru a folosi cronometrul cu numărătoare inversă:
1. Pe Versa, deschideţi aplicaţia Timer (

).

2. Dacă ceasul afişează cronometrul, apăsaţi pictograma clepsidră de sus.
3. Apăsaţi numerele şi derulaţi în sus şi în jos pentru a seta cronometrul.
4. Apăsaţi butonul înapoi pentru a reveni la ecranul de numărătoare inversă.
5. Apăsaţi pictograma de redare sau butonul de jos pentru a porni cronometrul. Versa
luminează intermitent şi vibrează când timpul alocat s-a scurs.
6. Apăsaţi pictograma bifă sau butonul de jos pentru a opri alerta.

Reţineţi că cronometrul şi cronometrul cu numărătoare inversă pot funcţiona în acelaşi
timp.
Pentru mai multe informaţii despre utilizarea cronometrului, consultaţi help.fitbit.com.

36

Monitorizarea activităţii şi a somnului
Versa monitorizează continuu o varietate de statistici când îl purtaţi, inclusiv activitatea
orară, ritmul cardiac, şi somnul. Informaţiile sunt transferate pe panoul de bord la fiecare
sincronizare a ceasului.

Vizualizarea statisticilor
Din faţa ceas, glisaţi în sus pentru a vedea Fitbit Today care vă arată recomandări zilnice şi
monitorizează următoarele statistici:
 Statistici de bază: paşii efectuaţi azi, caloriile consumate, distanţa parcursă, etajele
urcate şi minutele de activitate
 Activitatea orară: paşii efectuaţi în această oră şi numărul de ore în care aţi atins
obiectivul de activitate orară
 Ritmul cardiac: ritmul cardiac curent şi ritmul cardiac mediu în repaus în ultimele
7 zile
 Antrenamente fizice: până la 3 dintre antrenamentele fizice monitorizate recent în
ultimele 7 zile (dacă nu aveţi antrenamente fizice monitorizate în ultimele 7 zile,
această filă nu va apărea)
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Fiecare filă poate fi glisată la stânga sau la dreapta pentru a vedea setul complet de
statistici.
Pentru a reordona filele, apăsaţi şi menţineţi un rând, apoi glisaţi-l în sus sau jos pentru a-i
schimba poziţia.
Descoperiţi istoricul complet şi alte informaţii detectate automat de ceas precum etapele
de somn pe panoul Fitbit.
Toate statisticile Versa, cu excepţia somnului, se resetează la miezul nopţii pentru a începe
o zi nouă.

38

Urmărirea unui obiectiv zilnic de activitate
Versa vă monitorizează progresul pentru atingerea unui obiectiv zilnic de activitate la
alegere. Când vă atingeţi obiectivul, ceasul vibrează şi arată o celebrare.

Selectarea unui obiectiv
Implicit, obiectivul este de 10.000 de paşi pe zi, însă este posibil să fi modificat acest
obiectiv în timpul configurării. Puteţi schimba obiectivul la distanţa parcursă, caloriile
consumate sau minutele de activitate şi selecta valoarea aferentă. De exemplu, puteţi
păstra paşii ca şi obiectiv, însă modifica ţinta de la 10.000 la 20.000 de paşi.
Pentru instrucţiuni de modificare a obiectivului, consultaţi help.fitbit.com.

Vizualizarea progresului în atingerea obiectivelor
Pentru informaţii detaliate privind vizualizarea progresului în vederea atingerii obiectivului,
consultaţi Vizualizarea statisticilor de la pagina 37.

Monitorizarea activităţii orare
Versa vă ajută să fiţi activi pe parcursul zilei monitorizând perioadele când staţi pe loc şi
amintindu-vă să vă deplasaţi.
Dacă nu aţi parcurs cel puţin 250 de paşi într-un anumit interval, cu 10 minute înainte de
încheierea intervalului orar veţi auzi o vibraţie care vă aminteşte să mergeţi. Când atingeţi
obiectivul de 250 de paşi după primirea mementoului, veţi simţi o a doua vibraţie şi veţi
vedea un mesaj de felicitare.
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Pentru informaţii suplimentare despre activitatea orară, inclusiv orele la care primiţi
mementourile, consultaţi help.fitbit.com.

Monitorizarea somnului
Purtaţi Versa în pat pentru monitorizarea automată a duratei somnului şi a etapelor de
somn. Pentru vizualizarea statisticilor de somn, sincronizaţi-vă ceasul când vă treziţi şi
verificaţi panoul de bord.
Pentru mai multe informaţii despre monitorizarea somnului, consultaţi help.fitbit.com.

Setarea unui obiectiv de somn
Implicit, obiectivul de somn este de 8 ore pe noapte. Personalizaţi acest obiectiv pentru a
vă întruni nevoile.
Pentru informaţii suplimentare despre obiectivul de somn, inclusiv modificarea acestuia,
consultaţi help.fitbit.com.

Setarea unui memento pentru ora de culcare
Panoul de bord Fitbit poate recomanda ore de culcare şi de trezire consecvente pentru a vă
ajuta să îmbunătăţi consecvenţa ciclului de somn. Puteţi alege să vi se amintească noaptea
când este ora să vă pregătiţi de culcare.
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Pentru mai multe informaţii despre setarea mementourilor pentru ora de culcare,
consultaţi help.fitbit.com.

Informaţii despre obiceiurile de dormit
Versa monitorizează o serie de măsurători privind somnul când vă duceţi la culcare, cât
timp dormiţi şi timpul petrecut în fiecare etapă de somn. Când folosiţi Versa cu panoul de
bord Fitbit, ceasul dvs. vă poate ajuta să înţelegeţi modul în care programul dvs. de dormit
se compară cu alte altor persoane cu aceeaşi vârstă şi sex.
Pentru mai multe informaţii despre etapele de somn, consultaţi help.fitbit.com.

Vizualizarea ritmului cardiac
Versa foloseşte tehnologia PurePulse pentru monitorizarea automată şi continuă a ritmului
cardiac. Vizualizaţi ritmul cardiac în timp real şi ritmul cardiac în repaus pe ceas glisând în
sus de pe ecranul ceasului pentru accesarea statisticilor. Pentru informaţii suplimentare
despre statisticile de pe ceas, consultaţi Vizualizarea statisticilor la pagina 37. Anumite
faţete de ceas afişează ritmul cardiac în timp real pe ecranul ceasului.
În timpul antrenamentului fizic, Versa afişează zona aferentă ritmului cardiac pentru a vă
ajuta să atingeţi intensitatea de antrenament dorită.
Pentru informaţii suplimentare despre zonele aferente ritmului cardiac de pe Versa,
consultaţi Verificarea ritmului cardiac la pagina 49.

Reglarea setării aferente ritmului cardiac
Setare aferentă ritmului cardiac de pe Versa are două opţiuni:
 Oprit- Monitorizarea ritmului cardiac este oprită.
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 Pornit- Monitorizarea ritmului cardiac este pornită când ceasul este la încheietura
mâinii.
Pentru a regla setarea aferentă ritmului cardiac, pe Versa, apăsaţi pe Settings (

) > Heart

Rate.
Reţineţi că ledul verde de pe spatele Versa continuă să lumineze intermitent chiar dacă
opriţi monitorizarea ritmului cardiac.

Sesiuni de respiraţie ghidată
Aplicaţia Relax (

) de pe Versa oferă sesiuni personalizate de respiraţie ghidată pentru a

vă ajuta să găsiţi momente de linişte pe parcursul zilei. Puteţi alege între sesiunile de 2 şi 5
minute.
Pentru a începe o sesiune:
1. Pe Versa, deschideţi aplicaţia Relax.
2. Sesiunea de 2 minute este prima opţiune. Apăsaţi pictograma roată dinţată (

)

pentru a alege sesiunea de 5 minute sau a opri vibraţia opţională. Apoi apăsaţi
butonul înapoi de pe ceas pentru a reveni la ecranul Relaxare.

3. Apăsaţi pe simbolul redare pentru a începe sesiunea şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
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După antrenamentul fizic, veţi vedea un rezumat care indică alinierea (cât de îndeaproape
aţi respectat mesajul privind respiraţia), ritmul cardiac la începutul şi sfârşitul sesiunii şi
câte zile aţi finalizat sesiunea de respiraţie ghidată în această săptămână.
Pentru informaţii suplimentare despre sesiunile de respiraţie ghidată, inclusiv beneficiile
practicării respiraţiei profunde şi informaţiile de siguranţă, consultaţi help.fitbit.com.
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Fitness şi antrenamente fizice
Monitorizaţi activitatea prin aplicaţia Exercise (
aplicaţia Fitbit Coach (

) şi finalizaţi antrenamentele ghidate cu

) de pe încheietura mâinii. Când folosiţi Versa cu aplicaţia Fitbit,

puteţi partaja activitatea cu prietenii şi familia pentru a vă menţine ritmul, a compara
nivelul dvs. general de fitness cu cel al colegilor şi multe altele.

Monitorizarea automată a antrenamentului fizic
Versa detectează automat o serie de antrenamente fizice şi le înregistrează în istoricul
antrenamentelor folosind funcţia SmartTrack. Pentru şi mai multă precizie sau pentru a
vedea statisticile în timp real şi rezumatul antrenamentelor pe ceas, porniţi şi opriţi manual
un antrenament folosind aplicaţia Excercise (

).

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea aplicaţiei Exercise, consultaţi
Monitorizarea şi analiza antrenamentelor fizice cu aplicaţia Exercise de la pagina 45.
SmartTrack se asigură că sunteţi apreciaţi pentru cele mai active momente ale zilei. Când
vă sincronizaţi ceasul după un antrenament fizic detectat de SmartTrack, veţi descoperi
câteva statistici în istoricul antrenamentelor inclusiv durata, caloriile consumate, impactul
asupra zilei dvs. şi multe altele.
Implicit, SmartTrack detectează mişcarea continuă cu o durată de cel puţin 15 minute.
Puteţi creşte sau diminua durata minimă sau dezactiva SmartTrack pentru 1 sau mai multe
tipuri de antrenamente fizice.
Pentru mai multe informaţii despre personalizarea şi utilizarea SmartTrack, consultaţi
help.fitbit.com.
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Monitorizarea şi analiza antrenamentelor fizice cu
aplicaţia Exercise
Aplicaţia Exercise (

) de pe Versa monitorizează activităţi specifice pentru a obţine date şi

statistici mai specifice despre ritmul cardiac. Alegeţi din peste o duzină de tipuri de
antrenamente fizice pentru a vă personaliza aplicaţia cu cele preferate. De exemplu, dacă
participaţi la o oră de aerobic, alegeţi activitatea de aerobic pe Versa. Unele antrenamente
fizice precum alergatul, mersul cu bicicleta şi drumeţiile au opţiune GPS.
Notă: Versa nu are GPS integrat. GPS-ul său conectat funcţionează împreună cu senzorii GPS
ai telefonului din apropiere pentru a vă oferi informaţii în timp real despre ritm şi distanţă,
precum şi harta traseului. Activarea GPS-ului conectat permite o monitorizare mai precisă a
statisticilor aferente antrenamentelor fizice.

Cerinţe GPS
GPS-ul conectat este disponibil pentru toate telefoanele cu senzori GPS. Pentru mai multe
informaţii despre setarea GPS-ului conectat, consultaţi help.fitbit.com.
1. Pentru a utiliza GPS-ul conectat, porniţi Bluetooth-ul şi GPS-ul pe telefon.
2. Asiguraţi-vă că aplicaţia Fitbit are permisiunea de a folosi GPS-ul sau serviciile de
localizare.
3. Verificaţi dacă GPS-ul conectat este pornit pentru antrenamentele fizice.
a. Deschideţi aplicaţia Exercise (

) şi glisaţi la stânga pentru a găsi

antrenamentul pe care vreţi să-l monitorizaţi.
b. Apăsaţi pe pictograma roată dinţată (

) şi asiguraţi-vă că GPS-ul este setat pe

On. Trebuie să derulaţi în jos pentru a găsi opţiunea.
4. Trebuie să aveţi telefonul la dvs. când faceţi antrenamente fizice.
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Monitorizarea antrenamentelor fizice
Pentru monitorizarea antrenamentelor fizice:
1. Pe ceas deschideţi aplicaţia Exercise (

).

2. Glisaţi la stânga pentru a găsi antrenamentul fizic ales.
3. Apăsaţi pe antrenamentul fizic pentru a-l selecta. Veţi vedea ecranul Let’s Go!. Dacă
alegeţi un antrenament fizic cu GPS, veţi vedea pictograma unui telefon în stânga sus
în timp ce ceasul încearcă să se conecteze la GPS-ul telefonului. Când ceasul spune
conectat şi vibrează, GPS-ul este conectat.

4. Apăsaţi pictograma de redare sau butonul de jos pentru a monitoriza antrenamentul
fizic. Versa afişează o serie de statistici în timp real la alegere. Glisaţi statistica din
mijloc pentru a derula statisticile suplimentare. Puteţi regla statisticile pentru a vedea
setările pentru fiecare antrenament fizic. Pentru detalii suplimentare, consultaţi
Personalizarea setărilor antrenamentelor fizice la pagina 47.
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5. Când aţi terminat antrenamentul fizic sau vreţi să faceţi o pauză, apăsaţi butonul de
jos.
6. Când apare mesajul, confirmaţi că vreţi să finalizaţi antrenamentul fizic.
7. Apăsaţi butonul de sus pentru a vedea rezumatul antrenamentelor fizice.
8. Apăsaţi Done pentru a închide ecranul rezumat.

Verificarea statisticilor în timpul antrenamentelor fizice
În timpul antrenamentului fizic, Versa afişează o serie de statistici în timp real despre
activitatea dvs. Personalizaţi statisticile pe care le vedeţi pe ecran pentru a vă atinge
obiectivele. Statisticile de sus şi de jos afişează o statistică la alegere; glisaţi statistica din
mijloc pentru a derula celelalte statistici disponibile sau a vedea ora.

Pentru mai multe informaţii despre personalizarea statisticilor antrenamentelor fizice,
consultaţi help.fitbit.com.

Personalizarea setărilor antrenamentelor fizice
Personalizaţi diferitele setări pentru fiecare tip de antrenament fizic direct de pe ceas. De
exemplu, puteţi alege să activaţi sau să dezactivaţi GPS-ul conectat, să puneţi în pauză
automat o activitate când nu vă mai mişcaţi (cunoscut ca pauză automată), să primiţi alerte
când atingeţi anumite obiective în timpul antrenamentului fizic (cunoscute ca Indicii) şi să
monitorizaţi cursele automat fără să deschideţi aplicaţia Exercise (cunoscut ca Detectarea
curselor). Pentru monitorizarea curselor folosind GPS-ul, telefonul dvs. trebuie să fie în
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apropierea. Puteţi alege să menţineţi ecranul pornit în timpul antrenamentelor fizice (fapt
cunoscut sub denumirea de ecranul mereu pornit).

Pentru a personaliza setarea unui antrenament fizic:
1. Pe Versa, deschideţi aplicaţia Excercise (

).

2. Navigaţi în lista de antrenamente fizice până îl găsiţi pe cel pe care vreţi să-l
personalizaţi.
3. Apăsaţi pictograma roată dinţată (

) din stânga sus şi navigaţi în lista de setări.

4. Apăsaţi pe o setare pentru a o regla.
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5. La final, apăsaţi butonul înapoi pentru a reveni la ecranul antrenamentului fizic şi
apăsaţi pictograma de redare pentru a începe antrenamentul fizic.

Verificarea rezumatului antrenamentului fizic
La finalul unui antrenament fizic, Versa afişează rezumatul statisticilor.

Sincronizaţi ceasul pentru a memora antrenamentul fizic în istoricul antrenamentelor fizice.
Aici puteţi găsi statistici suplimentare şi puteţi vedea traseul şi altitudinea atinsă dacă aţi
folosit GPS-ul conectat.

Verificarea ritmului cardiac
Zonele aferente ritmului cardiac vă ajută să atingeţi intensitatea de antrenament dorită.
Versa afişează zona curentă şi progresul în atingerea ritmului cardiac maxim lângă valoarea
ritmului cardiac. Pe panoul de bord Fitbit, puteţi vedea timpul petrecut în zone în timpul
unei zile sau antrenament fizic. Trei zone bazate pe recomandările Asociaţiei Americană a
Inimii sunt disponibile implicit, sau puteţi crea o zonă personalizată dacă urmăriţi un ritm
cardiac specific.
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Zonele implicite ale ritmului cardiac
Zonele implicite ale ritmului cardiac sunt calculate folosind ritmul cardiac maxim estimat.
Fitbit calculează ritmul cardiac maxim cu formula obişnuită de 220 minus vârsta dvs.
Pictogramă

Zonă
În afara
zonei

Calcul
Sub 50%
din ritmul
cardiac
maxim

Descriere
Ritmul cardiac poate fi ridicat, însă nu
suficient să fie considerat
antrenament fizic.

Arderea
grăsimilor

Între 50%
şi 69% din
ritmul
cardiac
maxim

Aceasta este o zonă de antrenamente
fizice cu intensitate scăzută spre
medie. Această zonă poate fi un
început adecvat pentru novicii în
domeniul antrenamentelor fizice. Se
numeşte zona de ardere a grăsimilor
deoarece se arde un procent mai mare
de calorii din grăsimi, însă rata totală
de ardere a caloriilor este redusă.

Cardio

Între 70%
şi 84% din
ritmul
cardiac
maxim

Este o zonă de antrenamente fizice cu
intensitate medie spre ridicată. În
această zonă vă forţaţi fără a vă chinui.
Pentru multe persoane acesta este
zona ţintă de antrenamente fizice.

Vârf

Peste 85%
din ritmul
cardiac
maxim

Este o zonă cu antrenamente fizice de
intensitate mare. Această zonă este
pentru sesiuni intense scurte care
îmbunătăţesc performanţa şi viteza.
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Reţineţi că valoarea ritmului cardiac apare gri dacă ceasul caută o valoare mai puternică.

Zonele personalizate ale ritmului cardiac
În locul folosirii zonelor implicite de ritm cardiac, puteţi seta o zonă personalizată sau un
ritm cardiac maxim personalizat dacă aveţi un obiectiv specific în minte. De exemplu, atleţii
de elită pot avea o ţintă diferită de recomandările Asociaţiei Americane a Inimii pentru o
persoană normală. Când sunteţi în zona personalizată, veţi vedea o inimă plină pe ceas.
Când nu sunteţi în zonă, veţi vedea un contur de inimă.
Pentru mai multe detalii despre monitorizarea ritmului cardiac, inclusiv linkuri către
informaţii relevante ale Asociaţiei Americane a Inimii, consultaţi help.fitbit.com.

Antrenamente fizice cu Fitbit Coach
Aplicaţia Fitbit Coach (

) oferă antrenamente fizice ghidate pentru greutatea corporală

pentru a vă ajuta să fiţi în formă oriunde.
Pentru a începe un antrenament fizic:
1. Pe Versa, deschideţi aplicaţia Fitbit Coach (

).

2. Navigaţi în lista de antrenamente fizice.
3. Apăsaţi pe un antrenament fizic şi apoi apăsaţi butonul de redare pentru a începe.
Pentru a previzualiza antrenamentul, apăsaţi pictograma meniu din dreapta sus.
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Pentru mai multe informaţii despre aplicaţia Fitbit Coach, consultaţi help.fitbit.com.
În timpul unui antrenament fizic, puteţi asculta muzică folosind aplicaţia Music (
aplicaţia Pandora (

) sau aplicaţia Deezer (

),

) de pe ceas sau controla muzica redată pe

telefon. Pentru a reda muzică de pe ceas, deschideţi aplicaţia Music, Pandora sau Deezer şi
alegeţi o listă de redare. Apoi reveniţi la aplicaţia Fitbit Coach şi începeţi un antrenament
fizic. Trebuie să conectaţi un dispozitiv audio Bluetooth precum căşti sau boxe la Versa
pentru a asculta muzica stocată pe ceas.
Pentru detalii privind redarea muzicii pe Versa, consultaţi Muzică şi podcast-uri la
pagina 53.

Distribuirea activităţii
La finalizarea unui antrenament fizic, sincronizaţi ceasul cu aplicaţia Fitbit pentru a partaja
statisticile cu prietenii şi familia.
Pentru mai multe informaţii despre partajarea activităţii, consultaţi help.fitbit.com.

Monitorizarea scorului cardio fitness
Când este folosit împreună cu aplicaţia Fitbit, Versa vă ajută să monitorizaţi nivelul general
de fitness cardiovascular. Din panoul de cord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi pe fila ritmului
cardiac şi apoi glisaţi la stânga pentru a vedea scorul dvs. fitness cardio (cunoscut şi ca VO2
Max) şi nivelul de fitness cardio care afişează comparaţia cu ceilalţi.
Pentru informaţii suplimentare despre cardio fitness, inclusiv recomandări de îmbunătăţire
a scorului, consultaţi help.fitbit.com.
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Muzică şi podcast-uri
Memoraţi listele de redare preferate pe Versa şi apoi ascultaţi muzica şi podcast-urile cu
căştile Bluetooth sau alt dispozitiv audio fără a avea nevoie de telefon. Pentru instrucţiuni
despre conectarea unui dispozitiv audio Bluetooth la Versa, consultaţi Conectarea căştilor
sau a boxelor Bluetooth la pagina 53.

Conectarea căştilor sau a boxelor Bluetooth
Conectaţi până la 8 dispozitive audio Bluetooth cu Versa, inclusiv căştile Fitbit Flyer pentru
a asculta listele de redare de pe ceas. Când adăugaţi un dispozitiv audio Bluetooth nou
pentru prima dată, asiguraţi-vă că dispozitivul şi Versa sunt în modul conectare.
Pentru a conecta un dispozitiv audio Bluetooth nou:
1. Începeţi prin activarea modului de conectare pe căştile, boxa sau alt dispozitiv audio
Bluetooth.
2. Pe Versa, deschideţi aplicaţia Settings (

) apoi derulaţi în jos şi apăsaţi Bluetooth.

3. Apăsaţi + Audio Device. Versa caută dispozitivele din jur.

4. Când Versa găseşte dispozitive audio Bluetooth în jur, afişează o listă pe ecran.
Apăsaţi numele dispozitivului la care vreţi să vă conectaţi.
La finalizarea conectării, pe ecran apare o bifă.
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Pentru a asculta muzică cu un dispozitiv audio Bluetooth diferit:
1. Pe Versa, deschideţi aplicaţia Settings (

).

2. Apăsaţi Bluetooth.
3. Apăsaţi dispozitivul audio pe care doriţi să-l folosiţi sau conectaţi un dispozitiv nou.
Apoi aşteptaţi un moment pentru ca dispozitivul să se conecteze.
Pentru informaţii suplimentare privind gestionarea dispozitivelor audio Bluetooth, inclusiv
instrucţiunile de îndepărtare a unui dispozitiv, consultaţi help.fitbit.com.

Muzică personală şi podcast-uri
Cu aplicaţia Music (

) pe Versa, puteţi memora câteva ore de melodii şi podcast-uri

preferate pentru a reda direct de pe încheietura mâinii. Pentru a descărca liste de redare
pe ceasul dvs., aveţi nevoie de un computer cu conexiune Wi-Fi şi aplicaţia Fitbit pentru
desktop. Reţineţi că puteţi transfera fişiere pe care le deţineţi sau pentru care nu aveţi
nevoie de licenţă. Melodiile provenite de la abonamente nu sunt acceptate pentru
descărcare în aplicaţia Music. Pentru informaţii despre serviciile de abonament acceptate,
consultaţi Utilizarea Deezer pe Versa la pagina 62 şi Utilizarea Pandora pe Versa (doar
pentru Statele Unite ale Americii) la pagina 61.
Consultaţi instrucţiunile de mai jos privind descărcarea listelor de redare folosind un
computer cu Windows 10 sau Mac. Pentru instrucţiuni pentru Windows 7/8 PC, consultaţi
help.fitbit.com.

Adăugarea de muzică şi podcast-uri folosind un computer cu Windows
10
Descărcaţi listele de redare pentru muzica şi podcast-urile personale din iTunes Library sau
Windows Media Player pe Versa. Puteţi crea liste de redare în aplicaţia Fitbit pentru
desktop folosind funcţia de glisare şi lipire pentru a adăuga melodii.
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Crearea unei liste de redare
Creaţi cel puţin 1 listă de redare cu melodii sau podcast-uri pentru descărcarea pe telefon.
Dacă folosiţi iTunes, asiguraţi-vă că aprobaţi aplicaţia pentru partajarea listelor de redare
cu ceasul:
Deschideţi iTunes pe computer > Editare > Preferinţe > Avansat > Partajare iTunes
Library XML cu alte aplicaţii > OK.
Instalarea aplicaţiei Fitbit
Dacă nu aţi făcut deja acest lucru, instalaţi aplicaţia Fitbit pe computer:
1. Apăsaţi sau faceţi clic pe butonul de pornire al computerului şi deschideţi Windows
Store.
2. Căutaţi aplicaţia Fitbit. Când o găsiţi, apăsaţi sau faceţi clic pe Free pentru a descărca
aplicaţia.
3. Apăsaţi sau faceţi clic pe Microsoft account (Cont Microsoft) pentru a vă conecta la
contul dvs. Microsoft. Dacă nu aveţi un cont Microsoft, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a crea un cont nou.
4. Când aplicaţia este instalată, deschideţi-o şi conectaţi-o la contul Fitbit.
Conectarea la Wi-Fi
Asiguraţi-vă că Versa şi computerul dvs. sunt conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi:
1. De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma Account
(

) > fila Versa.

2. Apăsaţi sau faceţi clic pe Wi-Fi Settings.
3. Apăsaţi sau faceţi clic pe Add Network şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
adăuga reţeaua Wi-Fi sau a verifica lista de reţele pentru a vă asigura că este deja
inclusă.
4. Apăsaţi pe denumirea reţelei > Connect.
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5. Pentru a vedea reţeaua la care este conectat computerul dvs., apăsaţi sau faceţi clic
pe simbolul Wi-Fi (

) de pe ecran. Conectaţi-vă la aceeaşi reţea Wi-Fi ca şi ceasul.

Dacă reţeaua Wi-Fi vă cere să vă conectaţi prin intermediul unui browser, atunci nu este
acceptată pe Versa. Consultaţi help.fitbit.com pentru detalii.
Descărcarea listelor de redare
1. Pentru rezultate optime, sincronizaţi ceasul în aplicaţia Fitbit şi dezactivaţi Bluetooth
temporar pe telefon sau computer.
2. Conectaţi ceasul la încărcător.
3. Pe computer, deschideţi aplicaţia Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma Music
(

).

4. Apăsaţi sau faceţi clic pe Personal Music.
5. Pe Versa, deschideţi aplicaţia Music (

) şi apoi apăsaţi Transfer Music. Reţineţi că

trebuie să derulaţi în jos pentru a vedea butonul de transfer.

6. Aşteptaţi câteva momente pentru conectarea Versa. Conectarea poate dura un minut
sau două.
7. Când apare mesajul, urmaţi instrucţiunile de pe computer pentru a alege listele de
redare pe care vreţi să le descărcaţi pe ceas. După ce alegeţi o listă de redare,
descărcarea începe automat.
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8. Dacă alegerea primei liste de redare durează câteva minute, este posibil ca Wi-Fi-ul să
se deconecteze pentru economisirea bateriei. Apăsaţi Transfer Music din nou
pentru a vă reconecta şi a continua alegerea listelor de redare.
9. La finalizarea descărcării, conectaţi căştile Bluetooth sau o boxă la Versa şi deschideţi
aplicaţia Music(

) pentru a vă asculta listele de redare. Telefonul şi computerul nu

trebuie să fie în apropiere pentru a asculta muzică de pe aplicaţia Music.
Pentru mai multe informaţii despre etapele depanării, consultaţi help.fitbit.com.

Adăugarea de muzică şi podcast-uri folosind un computer Mac
Descărcaţi listele de redare pentru muzica şi podcast-urile personale din iTunes Library pe
Versa.
Crearea unei liste de redare
În iTunes, creaţi cel puţin 1 listă de redare cu melodii sau podcast-uri în iTunes pentru
descărcarea pe telefon.
Asiguraţi-vă că aprobaţi iTunes pentru partajarea listelor de redare cu ceasul:
Deschideţi iTunes pe computer > Editare > Preferinţe > Avansat > Partajare iTunes
Library XML cu alte aplicaţii > OK.
Conectarea la Wi-Fi
Asiguraţi-vă că Versa şi computerul dvs. Mac sunt conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi:
1. De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma Account
(

) > fila Versa.

2. Apăsaţi sau faceţi clic pe Wi-Fi Settings.
3. Apăsaţi sau faceţi clic pe Add Network şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
adăuga reţeaua Wi-Fi sau a verifica lista de reţele pentru a vă asigura că este deja
inclusă.

57

4. Apăsaţi pe denumirea reţelei > Connect.
5. Pentru a vedea reţeaua la care este conectat computerul dvs., apăsaţi sau faceţi clic
pe simbolul Wi-Fi (

) de pe ecran. Conectaţi-vă la aceeaşi reţea Wi-Fi ca şi ceasul.

Dacă reţeaua Wi-Fi vă cere să vă conectaţi prin intermediul unui browser, atunci nu este
acceptată pe Versa. Consultaţi help.fitbit.com pentru detalii.
Instalarea Fitbit Connect
Instalaţi o aplicaţie software gratuită denumită Fitbit Connect care vă permite să descărcaţi
muzică din iTunes Library pe Versa.
1. Pe Mac, accesaţi https://www.fitbit.com/setup.
2. Derulaţi în jos şi faceţi clic pe opţiunea Download for Mac.
3. Faceţi dublu clic pe Install Fitbit Connect.pkg. Se deschide programul de instalare
Fitbit Connect.
4. Faceţi clic pe Continue pentru a avansa în programul de instalare.
Descărcarea listelor de redare
1. Pentru rezultate optime, sincronizaţi ceasul în aplicaţia Fitbit şi dezactivaţi Bluetooth
temporar pe telefon sau computer.
2. Conectaţi ceasul la încărcător.
3. În fereastra Fitbit Connect de pe computer, faceţi clic pe Manage My Music.
4. Conectaţi-vă la contul Fitbit.
5. Pe Versa, deschideţi aplicaţia Music (

) şi apoi apăsaţi Transfer Music. Reţineţi că

trebuie să derulaţi în jos pentru a vedea butonul de transfer.
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6. Aşteptaţi câteva momente pentru conectarea Versa prin Wi-Fi. Conectarea poate
dura un minut sau două.
7. Când apare mesajul, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a alege listele de redare
pe care vreţi să le descărcaţi pe Versa. După ce alegeţi o listă de redare, descărcarea
începe automat.
8. Dacă alegerea primei liste de redare durează câteva minute, este posibil ca Wi-Fi-ul să
se deconecteze pentru economisirea bateriei. Apăsaţi Transfer Music din nou
pentru a vă reconecta şi a continua alegerea listelor de redare.
9. La finalizarea descărcării, conectaţi căştile Bluetooth sau o boxă la Versa şi deschideţi
aplicaţia Music(

) pentru a vă asculta listele de redare. Telefonul şi computerul nu

trebuie să fie în apropiere pentru a asculta muzică de pe aplicaţia Music.
Pentru mai multe informaţii despre etapele depanării, consultaţi help.fitbit.com.

Controlul muzicii cu Versa
Controlaţi muzica şi podcast-urile redate pe Versa sau telefon sau schimbaţi dispozitivul de
ieşire audio Bluetooth.

Alegerea sursei muzicale
Pentru a alege dacă Versa controlează muzica redată pe ceas sau telefon:
1. Apăsaţi şi menţineţi butonul înapoi şi glisaţi la ecranul Comenzi muzicale.
2. Apăsaţi pictograma 3 puncte (...).
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3. Apăsaţi pictograma telefon sau ceas pentru a schimba sursa.
Dacă aveţi un telefon Android sau Windows 10,activaţi Bluetooth Classic pentru controlul
muzicii de pe telefon:
1. Deschideţi aplicaţia Settings (

) pe ceas > Bluetooth > Pair.

2. Pe telefon, navigaţi la setările Bluetooth sunt enumerate dispozitivele conectate.
Telefonul va scana dispozitivele disponibile.
3. Când vedeţi Versa (Classic), apăsaţi pe acesta.

Controlul muzicii
1. În timpul redării muzicii, apăsaţi şi menţineţi butonul înapoi şi glisaţi la ecranul
Comenzi muzicale.
2. Redaţi sau puneţi în pauză ori apăsaţi pictogramele săgeţi pentru a trece la melodia
anterioară sau următoare (dacă sursa audio permite acest lucru). Apăsaţi
pictogramele + şi - pentru a controla volumul.

3. Pentru a deschide comenzi suplimentare, apăsaţi pictograma 3 puncte (...). Aici puteţi
modifica dispozitivul de ieşire audio Bluetooth.
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Utilizarea Pandora pe Versa (doar în Statele Unite ale
Americii)
Cu aplicaţia Pandora (

) pentru Versa, puteţi descărca 3 dintre cele mai redate staţii

Pandora sau staţii de muzică populare pentru antrenamente fizice direct pe ceas. Reţineţi
că trebuie să aveţi un abonament plătit la Pandora şi conexiune Wi-Fi pentru a descărca
staţiile. Pentru mai multe informaţii despre abonamentele Pandora, consultaţi
help.pandora.com.
Pentru a descărca staţiile Pandora:
1. Dacă nu aţi făcut deja acest lucru, asiguraţi-vă că Versa se poate conecta la reţeaua
Wi-Fi:
a. De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma
Account (

) > fila Versa.

b. Apăsaţi sau faceţi clic pe Wi-Fi Settings.
c. Apăsaţi sau faceţi clic pe Add Network şi respectaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a vă conecta la reţeaua dvs. Wi-Fi. Pentru mai multe informaţii despre
faţetele ceasului, consultaţi help.fitbit.com.
2. Reveniţi la panoul de bord şi apăsaţi sau faceţi clic pe Media.
3. Apăsaţi sau faceţi clic pe Pandora.
4. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul Pandora. Dacă nu
aveţi un abonament Pandora plătit, faceţi upgrade la contul existent sau creaţi un
cont nou, apoi reveniţi la aplicaţia Fitbit pentru finalizarea configurării.
5. În aplicaţia Fitbit, alegeţi să sincronizaţi automat până la 3 dintre cele mai redate staţii
Pandora sau să selectaţi manual până la 3 staţii de muzică pentru antrenamente
fizice. Dacă aveţi Thumbprint Radio în contul Pandora, se descarcă pe ceas indiferent
de opţiunea aleasă.
6. Conectaţi ceasul la încărcător. Staţiile se descarcă automat când ceasul de încarcă şi
în raza reţelei Wi-Fi sau faceţi clic pe pictograma trei puncte (

) > Force Sync Now

din secţiunea Pandora a aplicaţiei Fitbit pentru a începe descărcarea fără încărcător.
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În funcţie de volumul de muzică descărcat, procesul poate dura cel puţin 15 minute
per staţie. Verificaţi progresul descărcării pe ecranul ceasului sau în aplicaţia Fitbit.
După descărcarea staţiilor, conectaţi căştile, Bluetooth sau o boxă Bluetooth la Versa şi
deschideţi aplicaţia Pandora (

) de pe ceas pentru a asculta muzică. Nu trebuie să fiţi

conectaţi la Wi-Fi sau să aveţi telefonul sau computerul în apropiere.

Pentru instrucţiuni suplimentare privind gestionarea staţiilor Pandora, inclusiv
instrucţiunile de îndepărtare a staţiilor, consultaţi help.fitbit.com.

Utilizarea Deezer pe Versa
Folosind aplicaţia Deezer (

) pentru Versa, puteţi descărca listele de redare Deezer şi

Flow direct pe ceas. Reţineţi că trebuie să aveţi un abonament plătit la Deezer şi conexiune
Wi-Fi pentru a descărca muzică. Pentru mai multe informaţii despre abonamentele
Pandora, consultaţi support.deezer.com.
Pentru a descărca listele de redare Deezer sau Flow:
1. Dacă nu aţi făcut deja acest lucru, asiguraţi-vă că Versa se poate conecta la reţeaua
Wi-Fi:
a. De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma
Account (

) > fila Versa.
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b. Apăsaţi sau faceţi clic pe Wi-Fi Settings.
c. Apăsaţi sau faceţi clic pe Add Network şi respectaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a vă conecta la reţeaua dvs. Wi-Fi. Pentru mai multe informaţii despre
faţetele ceasului, consultaţi help.fitbit.com.
2. Pe ceasul Fitbit, deschideţi aplicaţia Deezer (

). Dacă nu aveţi aplicaţia Deezer,

descărcaţi-o din Fitbit App Gallery.
3. Folosind un browser pe telefon, tabletă sau computer, deschideţi
https://www.fitbit.com/deezer.
4. Introduceţi codul de activare afişat pe ceas.
5. Dacă este cazul, respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul
Fitbit. Dacă nu vedeţi acest pas, treceţi la pasul 6.
6. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul Deezer sau a crea
un cont nou. Trebuie să vă abonaţi la Deezer dacă nu aţi făcut deja asta.
7. După activarea cu succes, reveniţi la aplicaţia Fitbit şi faceţi clic pe pictograma
Account (

) > fila Versa > Media > Deezer.

8. Apăsaţi sau faceţi clic pe Add Music pentru a vedea fluxul, listele de redare
evidenţiate şi listele de redare personale pe care le-aţi creat în Deezer. Dacă nu aţi
marcat ca favorite sau creat liste de redare, vizitaţi aplicaţia mobilă sau site-ul Deezer
pentru aceasta.
9. Apăsaţi sau faceţi clic pe listele de redare sau antetul fluxului pentru a aştepta în
coadă pentru descărcare.
10. Conectaţi ceasul la încărcător. Muzica se descarcă automat când ceasul de încarcă şi
în raza reţelei Wi-Fi sau faceţi clic pe pictograma trei puncte (

) > Force Sync Now

din secţiunea Deezer a aplicaţiei Fitbit pentru a începe descărcarea fără încărcător. În
funcţie de volumul de muzică descărcat, procesul poate dura câteva minute sau mai
mult. Verificaţi progresul descărcării pe ecranul ceasului sau în aplicaţia Fitbit (dacă
telefonul dvs. este în raza Bluetooth).

63

După descărcarea muzicii, conectaţi căştile, Bluetooth sau o boxă Bluetooth la Versa şi
deschideţi aplicaţia Deezer (

) de pe ceas pentru a asculta listele de redare. Nu trebuie

să fiţi conectaţi la Wi-Fi sau să aveţi telefonul sau computerul în apropiere.
Pentru instrucţiuni suplimentare privind gestionarea listelor de redare Deezer, inclusiv
instrucţiunile de eliminare a listelor de redare şi depanare, consultaţi help.fitbit.com.
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Fitbit Pay
Unele versiuni ale Versa includ un cip NFC integrat care vă permite să folosiţi funcţia Fitbit
Pay pentru plăţi contactless prin apăsarea ceasului. Pentru a afla dacă ceasul dvs. acceptă
această funcţie, verificaţi pe spatele ceasului. Dacă Fitbit Pay este indicat în textul din jurul
senzorului pentru ritmul cardiac, ceasul dvs. are cip NFC.

Utilizarea cardurilor de credit şi debit
Începeţi prin configurarea Fitbit Pay din secţiunea Wallet a aplicaţiei Fitbit. Apoi faceţi
cumpărături în magazinele care acceptă plăţi contactless de pe ceas - chiar şi când călătoriţi
la nivel internaţional.
În prezent, clienţii care folosesc aplicaţia Fitbit pentru Windows 10 pot alege 1 card pentru
a-l adăuga la Versa.
Adăugăm în mod constant locaţii noi şi emitenţi de card la lista de parteneri. Pentru a
vedea dacă cardul dvs. de plată funcţionează împreună cu Fitbit Pay, consultaţi
fitbit.com/fitbit-pay/banks.
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Adăugarea cardurilor de credit şi debit
Pentru a folosi Fitbit Pay adăugaţi cel puţin 1 card de credit sau debit dintr-o bancă
participantă al secţiunea Wallet a aplicaţiei Fitbit. Secţiunea Wallet este cea în care adăugaţi
sau eliminaţi carduri de plată pentru, setaţi un card implicit pentru ceas, editaţi metoda de
plată şi revizuiţi achiziţiile recente.
Pentru configurarea Fitbit Pay:
1. Când ceasul se află în apropiere, pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau
faceţi clic pe pictograma Account (

) > fila Versa.

2. Apăsaţi sau faceţi clic pe fila Wallet.
3. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a adăuga un card de plată. În unele
cazuri, banda dvs. poate solicita verificare suplimentară. Dacă adăugaţi un card
pentru prima dată, veţi fi rugaţi să introduceţi un cod PIN din 4 cifre pe ceas (dacă nu
aţi făcut deja acest lucru). Reţineţi că trebuie să aveţi Touch ID sau un cod PIN activat
pe telefon.
4. După ce adăugaţi un card, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a activa
notificările de pe telefon (dacă nu aţi făcut deja acest lucru) pentru finalizarea
configurării.
Puteţi adăuga până la 6 carduri de plată la Wallet şi alege ce card să setaţi ca opţiune de
plată implicită pe ceas.

Efectuarea achiziţiilor
Efectuaţi achiziţii cu Fitbit Pay la orice magazin care acceptă plăţile contactless. Pentru a
stabili dacă magazinul acceptă Fitbit Pay, căutaţi simbolul de mai jos la terminalul de plată:
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Pentru a plăti cu Versa:
Toţi clienţii cu excepţia celor din Australia:
1. Când sunteţi pregătiţi să plătiţi, apăsaţi şi menţineţi butonul înapoi de pe ceas 2
secunde. Glisaţi la ecranul Payments dacă nu este afişat.
2. Dacă vi se cere, introduceţi codul PIN din 4 cifre. Cardul dvs. implicit apare pe ecran.

3. Pentru a plăti cu cardul implicit, menţineţi încheietura mâinii lângă terminalul de
plată. Pentru a plăti cu alt card, glisaţi pentru a găsi cardul pe care doriţi să-l folosiţi şi
apoi menţineţi încheietura mâinii lângă terminalul de plată.
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Când plata s-a efectuat cu succes, ceasul vibrează şi veţi vedea o confirmare pe ecran.
Dacă terminalul de plată nu recunoaşte Fitbit Pay, asiguraţi-vă că ceasul este orientat spre
cititor şi că casierul ştie că folosiţi plata contactless.
Clienţii din Australia:
1. Dacă aveţi un card de credit sau de debit de la o bancă din Australia menţineţi ceasul
lângă terminalul de plată pentru a plăti. Dacă cardul este emis de o bancă din afara
Australiei, finalizaţi paşii 1-3 din secţiunea de mai sus.
2. Dacă vi se cere, introduceţi codul PIN din 4 cifre.
3. Dacă valoarea achiziţiei depăşeşte 100 $ AU, urmaţi instrucţiunile de la terminalul de
plată. Dacă vi se solicită un cod PIN, introduceţi codul PIN al cardului (nu al ceasului).
Dacă terminalul de plată nu recunoaşte Fitbit Pay, asiguraţi-vă că ceasul este orientat spre
cititor şi că casierul ştie că folosiţi plata contactless.
Pentru siguranţă suplimentară, trebuie să purtaţi Versa la încheietura mâinii pentru a
utiliza Fitbit Pay.
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Pentru informaţii suplimentare despre Fitbit Pay, inclusiv vizualizarea tranzacţiilor făcute cu
ceasul, consultaţi help.fitbit.com.

Modificarea cardului implicit
Când sunteţi pregătiţi să plătiţi, cardul implicit apare primul pe ceas. Pentru modificarea
cardului implicit:
1. De pe panoul de bord al aplicaţiei Fitbit, apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma Account
(

) > fila Versa.

2. Apăsaţi sau faceţi clic pe fila Wallet.
3. Găsiţi cardul pe care doriţi să-l setaţi ca implicit.
4. Apăsaţi sau faceţi clic pe Set as Default.
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Vremea
Aplicaţia Weather (

) pe Versa afişează vremea în locaţia dvs. curentă, plus alte 2 locaţii

suplimentare alese de dvs.

Consultarea prognozei meteo
Pentru a consulta prognoza meteo curentă, deschideţi aplicaţia Weather (

) pe ceas.

Implicit aplicaţia Weather afişează locaţia dvs. curentă. Glisaţi la stânga pentru a consulta
prognoza meteo în locaţiile suplimentare adăugate.
Dacă prognoza meteo pentru locaţia curentă nu apare, verificaţi dacă a ţi activat serviciile
de localizare în aplicaţia Fitbit. Dacă schimbaţi locaţiile, sincronizaţi ceasul pentru a vedea
locaţia nouă în aplicaţia Weather.

Adăugarea sau eliminarea unui oraş
Pentru adăugarea sau eliminarea unui oraş:
1. Deschideţi aplicaţia Weather (

) pe ceas.

2. Deschideţi aplicaţia Fitbit şi apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma Account (

)>

fila Versa.
3. Apăsaţi sau faceţi clic pe Apps.
4. Apăsaţi sau faceţi clic pe pictograma roată dinţată (

) de lângă Weather. Trebuie

să derulaţi în jos pentru a găsi aplicaţia.
5. Apăsaţi sau faceţi clic pe Add City pentru a adăuga până la 2 locaţii suplimentare sau
apăsaţi ori faceţi clic pe Edit > pictograma X pentru a şterge locaţia. Nu puteţi şterge
locaţia actuală.
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6. Sincronizaţi ceasul cu aplicaţia fitbit pentru a vedea lista actualizată a locaţiilor pe
ceas.
Pentru mai multe informaţii despre setarea aplicaţiei Weather, consultaţi help.fitbit.com.
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Repornirea, ştergerea şi actualizarea
Unele etape de depanare vă pot solicita să reporniţi ceasul; ştergerea este utilă dacă doriţi
să oferiţi Versa unei alte persoane. Actualizaţi ceasul pentru a primi actualizări SO Fitbit.

Repornirea Versa
Pentru repornirea ceasului, apăsaţi şi menţineţi butoanele în apoi şi de jos câteva secunde
până vedeţi sigla Fitbit pe ecran.
Repornirea ceasului înseamnă repornirea dispozitivului, însă nu şterge datele.

Ștergerea Versa
Resetarea din fabrică şterge toate aplicaţiile şi datele personale de pe Versa, inclusiv
cardurile adăugate în Wallet. Dacă doriţi să oferiţi dispozitivul Versa unei alte persoane sau
să în returnaţi pentru rambursarea banilor, efectuaţi mai întâi reiniţializarea la setările din
fabrică:
Pe Versa, deschideţi aplicaţia Settings (

) > About > Factory Reset.

Actualizarea Versa
Aducem îmbunătăţiri gratuite funcţiilor şi produselor, disponibile prin intermediul
actualizărilor SO. Vă recomandă să păstraţi Versa actualizat.
Actualizarea Versa poate dura o oră sau mai mult şi poate solicita bateria. Pentru aceasta,
recomandăm conectarea ceasului la încărcător înainte de începerea actualizării.
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Când este disponibilă o actualizare, veţi vedea o notificare în aplicaţia Fitbit care vă indică
să faceţi actualizarea. Când începe actualizarea, pe Versa apare o bară de progres şi în
aplicaţia Fitbit până la finalizarea actualizării. Pentru rezultate optime, asiguraţi-vă că ceasul
este încărcat şi se poate conecta la reţeaua Wi-Fi.
Păstraţi ceasul şi telefonul sau computerul aproape unele de celelalte în timpul actualizării.
Dacă aveţi probleme de actualizare a ceasului, consultaţi help.fitbit.com.
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Depanare
Dacă ceasul nu funcţionează adecvat, studiaţi ghidul nostru de depanare de mai jos. Vizitaţi
help.fitbit.com pentru informaţii suplimentare.

Semnalul de ritm cardiac lipseşte
Versa monitorizează continuu ritmul cardiac în timpul antrenamentelor fizice şi pe
parcursul zilei. Ocazional, este posibil ca ritmul cardiac de pe ceas să întâmpine dificultăţi în
găsirea unui semnal bun. Când acest lucru are loc, veţi vedea linii punctate în locul în care
apare de obicei ritmul cardiac curent.

Dacă nu primiţi un semnal pentru ritmul cardiac, asiguraţi-vă că purtaţi ceasul corect,
deplasaţi-l mai sus sau mai jos pe încheietura mâinii sau strângeţi ori daţi drumul la curea.
Versa trebuie să fie în contact cu pielea. După ce aţi ţinut braţul nemişcat şi drept o
perioadă scurtă de timp, trebuie să vedeţi din nou ritmul cardiac.
Dacă semnalul de ritm cardiac lipseşte în continuare, deschideţi aplicaţia Settings (

) de

pe ceas şi asiguraţi-vă că ritmul cardiac este setat ca pornit.
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Semnalul GPS lipseşte
Factorii de mediu, inclusiv clădirile înalte, pădurile dese, dealurile abrupte şi chiar norii
denşi pot interfera cu abilitatea telefonului dvs. de a se conecta la sateliţii GPS. Dacă
telefonul caută semnalul GPS în timpul unui antrenament fizic, veţi vedea mesajul
„conectare” în partea de sus a ecranului.

Pentru rezultate optime, aşteptaţi ca telefonul dvs. să găsească semnalul înainte să începeţi
antrenamentul fizic.

Conectarea la Wi-Fi nu se poate realiza
Dacă Versa nu se poate conecta la Wi-Fi, asiguraţi-vă mai întâi că încercaţi să conectaţi
ceasul la o reţea compatibilă. Pentru rezultate optime, folosiţi reţeaua Wi-Fi de acasă sau
de serviciu. Versa nu se poate conecta la reţele Wi-Fi de 5 GHz, WPA enterprise sau publice
care necesită conectare, abonamente sau profiluri. Pentru lista completă a reţelelor
compatibile, consultaţi Conectarea la Wi-Fi de la pagina 10.
După ce aţi verificat dacă reţeaua este compatibilă, reporniţi ceasul şi apoi încercaţi să vă
conectaţi la Wi-Fi din nou. Dacă vedeţi alte reţele în lista de reţele disponibilă, însă nu şi
reţeaua preferată, deplasaţi ceasul mai aproape de router.
Dacă încercaţi să descărcaţi muzică sau podcast-uri personale, asiguraţi-vă că Versa şi
computerul dvs. sunt conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi. Pentru aceasta, analizaţi etapele din
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Muzică şi podcast-uri de la pagina 53. Pentru o conexiune Wi-Fi mai puternică, menţineţi
ceasul mai aproape de router.
Dacă încercaţi să descărcaţi staţiile Pandora sau listele de redare Deezer, asiguraţi-vă că
reţeaua Wi-Fi funcţionează corect mai întâi. Conectaţi alt dispozitiv la reţea; dacă se
conectează cu succes, încercaţi din nou să descărcaţi staţia sau lista de redare. Reţineţi că
staţiile se descarcă automat când ceasul se încarcă şi se află în apropierea reţelei Wi-Fi sau
apăsaţi Force Sync Now din aplicaţia Fitbit pentru a adăuga staţiile pe ceas.
Pentru mai multe informaţii despre depanarea Wi-Fi, consultaţi help.fitbit.com.

Comportament neaşteptat
Dacă vă confruntaţi cu una dintre următoarele probleme, aceasta poate fi remediată prin
repornirea ceasului:
 Nesincronizare în ciuda configurării reuşite
 Lipsa răspunsului la apăsare chiar dacă dispozitivul este încărcat
 Lipsa monitorizării paşilor sau a altor date
Pentru instrucţiuni privind repornirea ceasului, consultaţi Repornire Versa de la pagina 72.
Pentru depanare suplimentară sau pentru a contacta Serviciul de asistenţă clienţi,
consultaţi help.fitbit.com.
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Informaţii şi specificaţii generale
Senzori
Fitbit Versa conţine următorii senzori şi motoare:
 Un accelerometru MEMS cu 3 axe care vă monitorizează modelele de mişcare
 Un altimetru care monitorizează modificările de altitudine
 Un instrument optic de urmărire a ritmului cardiac
 Senzor de lumină ambientală

Materiale
Brăţara clasică Fitbit Versa este fabricată dintr-un material din elastomer flexibil şi durabil,
similar cu cel folosit la multe ceasuri sportive şi include o cataramă din aluminiu.

Tehnologia wireless
Versa conţine un receptor radio Bluetooth 4.0, iar ceasurile pe care este activat Fitbit Pay
conţin un cip NFC.

Feedback tactil
Versa conţine un motor vibrator pentru alarme, obiective, notificări, mementouri şi
aplicaţii.

Baterie
Versa conţine o baterie reîncărcabilă litiu-polimer.
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Memorie
Versa vă memorează statisticile şi datele timp de 7 zile între orele de sincronizare a
ceasului. Datele memorate sunt statisticile pentru întreaga zi (inclusiv numărul de paşi,
distanţa, caloriile consumate, minutele de activitate, ritmul cardiac şi orele de repaus vs.
cele de activitate), precum şi etapele de somn, activitatea SmartTrack şi datele privind
antrenamentele fizice.
Vă recomandăm să sincronizaţi ceasul cel puţin o dată pe zi.

Afişaj
Versa are un ecran LCD color.

Dimensiunea brăţării
Dimensiunile brăţărilor sunt afişate mai jos. Reţineţi că brăţările accesorii vândute separat
pot varia puţin.
Brăţara mică

Este potrivită pentru o încheietură a mâinii cu o circumferinţă între 5,5
- 7,1 inchi (140 - 180 mm)

Brăţară mare

Este potrivită pentru o încheietură a mâinii cu o circumferinţă între 7,1
- 8,7 inchi (180 - 220 mm)

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare

Între -10 şi 45°C

Temperatură de nefuncţionare

Între -20 şi -10°C
Între 45 şi 60°C
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Rezistenţă la apă

Rezistent la apă până la 50 de metri

Altitudine de funcţionare maximă

8.534 m

Aflaţi mai multe
Pentru mai multe informaţii despre ceas şi panoul de bord, vizitaţi help.fitbit.com.

Politica de returnare şi garanţie
Informaţiile despre garanţie şi politica de returnare fitbit.com le găsiţi pe fitbit.com/returns.
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Notificări de reglementare şi siguranţă
Conţinutul de reglementare pentru regiunile selectate poate fi consultat şi pe dispozitivul
dvs. Pentru vizualizarea conţinutului:
Settings > About > Regulatory Info

Uniunea Europeană (UE)
Nume model FB505
Declaraţie de conformitate UE simplificată
Prin prezenta, Fitbit, Inc. declară că echipamentul radio de tip model FB505 respectă
Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declaraţiei de conformitate UE este disponibil la
următoarea adresă de internet: www.fitbit.com/safety
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