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لنبدأ
ستحصل على تفاهم أفضل عن جسمك ,صحتك,و تطورك بمساعدة فيتبيت شارج . 3قدم لنفسك لحظة لتصفح المعلومات المقدمة من
قبلنا عن ضمان الجهاز الموجودة في الصفحة اإللكترونية fitbit.com/safety.

مادا يتضمن هدا المنهاج
سنقوم بالشرح كيف ستقومون بفتح حساب فيتبيت و أن تضمنوا أن جهاز المالحقة الخاص بكم يمكن أن يحول البيانات التي يجمعها إلى لوحة
المعلومات الخاصة بكم .لوحة المعلومات هو المكان الدي يمكنكم تحديد األهداف ,تحليل البيانات التاريخية ,ستقومون بتحديد
األتجاهات,تسجيل الغداء و الماء,ستقومون بمواكبة األصدقاء و أكثر من دلك.في لحظة أنتهاء ضبط شارجر ,3أنتم جاهزين لألبتداء في
الحركة .
بعد دلك سأقوم بشرح كيفيت إجاد وأستخدام الوظائف التي تهمكم و كيفت ضبط تفضيالتكم .لمعلومات إضافية ,نصائح و حلول
لإلصالح ,قم بمشاهدة المعلومات الكاملة في العنوان help.fitbit.com.

مادا يوجد في العلبة
في علبة فيتبيت شارج  3تتضمن :

أسوارة إضافية كبيرة (اللون والمادة
التي تم صنع منها األسوارة تختلف)
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شاحن

جهاز مالحقة مع أسوارة صغيرة
(اللون و المادة يمكن أن تختلف )

األسوار التي يمكن إزالتها من الجهاز شارجر  3تأتي في عدة ألوان ومواد,ويتم بيعها بشكل منفصل.
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ضبط فيتبيت شارج 3
للحصول على تجربة جميلة ,قم بأستخدام تطبيق فيتبيت ألجهزة اآليفون و اآليبود,الهواتف اآلندرويد أو أجهزة
الويدنوس .10في حال ال تمتلكون جهاز موبايل سمارتفون أو لوحة إلكترونية ,يمكنكم أستخدام أيضاً,كمبيوتر دات
ويندوس  10مطابق للبلوتس.تدكر أنه ليس من الضروري هاتف لألتصال,أو إرسال رسائل أو إخطارات.
حساب الفيتبيت الخاص بكم سيطلب منكم تقديم بعد المعلومات مثل طولكم ,وزنكم و الجنس لحساب طول خطوتكم
و إلجراء حسب تقريبي عن المسافة ,نسبة معدل الغداء الرئيسي و حرق نسبة الطاقات الحرارية .عندما يتم ضبط
حسابكم ,األسم و صورتكم تكون ظاهرة لكامل مستخدمين فيتبيت.عندكم األختيار بعرض غيرها من المعلومات ,و
لكن معظم المعلومات المقدمة من قبلكم تكون خاصة في شكل تم األتفاق عليه من قبل .

شحن جهاز المالحقة الخاص بكم
بطارية جهاز شارجر  3إدا تم شحنها في الكامل تدوم  7أيام.مدة شحن البطارية و دورات الشحن تختلف حسب األستخدام و غيرها
من العناصر :النتائج الحقيقية تختلف.
لشحن شارجر :3
 -1قم بإتصال كبل الشاحن مع منفد اليوسيبي()USBالموجود في جهاز الحاسوب الخاص بكم أو مع شاحن الجدار اليوسيبي المصدق من قبل ول(.)UL
-2قم بإثبات الطرف اآلخر من كبل الشاحن في المنفد الموجود في الطرف الخلفي لجهاز المراقبة .
دبابيس (األبر )الممتلكة من قبل كبل الشحن يجب إثباتها في ضمان مع المنفد.
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-3قم بالتأكد أن الزر الموجود على جهاز المراقبة الخاص بكم على نفس المستوى مع منفد زر كبل الشاحن .ستتأكدون أن األتصال تم عندما
تظهر على الشاشة بطارية تقوم بالشحن .

-1الشحن الكامل يمكن أن يأخد ساعة .2-1في هدا الوقت جهاز المالحقة يتم شحنه ,يمكنكم ضغط الزر للتحقق من مستوى البطارية .جهاز المراقبة عندما
يتم شحنه بشكل كامل يظهر على الشاشة صورة عن البطارية كاملة الشحن مع أبتسامة واسعة .
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الضبط بمساعدة الهاتف أو اللوحة اإللكترونية
التطبيق المجاني فيتبيت مالئم مع معظم أجهزة اآليفون و اآليبود,هواتف اآلندرويد و أجهزة الويندوس .10في حال لم تكونوا متأكدين
أن تطبيق الفيتبيت مالئم مع جهازكم نرجوا أستشارت فيتبيت.كوم /ديفايس.
لألبتداء:
-1ستجدون تطبيق الفيتبيت في إحدى األمكان المدونة في األسفل ,على حسب جهازكم .
في محالت تطبيق اآلبل لآليفون واآليبود.
في محالت الغوغل بالي من أجلأجهزة اآلندرويد.
محالت المايكروصوفت من أجلأجهزة الويندوس .10
-2قم بإنزال التطبيق على جهازك.
-3عندما تم إنزال التطبيق ,أفتح أو أنقر على األشتراك مع فيتبيت إلرشادك إلى سلسلة من األسئلة تساعدك على فتح
الحساب .
-4قوم بمطابعة اإلرشادات الموجودة على الشاشة ألتصال شارجر ثالث مع حسابكم فيتبيت .
بعد األنتهاء من الضبط,أقراء اإلرشاد للمعرفة أكثر عن جهاز المراقبة الجديد و بعدها لتصفح تطبيق الفيتبيت .
ضبط جهاز الحاسوب بمساعدة نظام ويندوس 10
ف ي حال لم تمتلكون جهاز موبايل السمارتفون ,يمكنكم ضبط و تطابق شارجر  3مع الحاسوب و نظام ويندوس  10المطابق للبلوتس
و تطبيق الفيتبيت .
للحصول على تطبيق الفيتبيت من أجل حاسوبكم :
-1أنقر على زر أبدأ من الحاسوب و أفتح محل المايكروصوفت .
-2أبحث عن تطبيق "الفيتبيت" بعدها أنقر على زر مجانا ً إلنزال التطبيق على الحاسوب .
-3أنقر على حساب المايكروصوفت لألتصال مع حساب المايكروصوت الخاص بكم .في حال لم تمتلكون حساب مايكروصوت قم بأطباع اإلرشادات
الموجودة على الشاشة لفتح حساب جديد.
-4أفتح التطبيق و قم باألتصال مع حسابكم أو أنقر على األشتراك مع فيتبيت إلرشادك إلى سلسلة من األسئلة تساعدكم على فتح حساب.
-5قم بمطابعة اإلرشادات الموجودة على الشاشة إلتصال شارجر  3مع حساب الفيتبيت الخاص بكم .
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بعد األنتهاء من ضبط الجهاز,قم بقراءة دليل اإلرشادات للمعرفة أكثر عن جهاز المالحقة الخاص بكم وبعدها البحث في لوحة
المعلومات فيتبيت .
تطابق البيانات مع حسابكم الخاص فيتبيت
تطابق فيتبيت  3لتحويل البيانات في تطبيق الفيتبيت ,وين يمكن إعادة رؤية التمارين الرياضية ,يمكنكم رؤية مراحل النوم ,تسجيل
الغداء و الماء,قم بالمشاركة على التحديات و غيرها .ننصحكم بالتطابق على األقل مرة واحدة في اليوم.
كل مرة أفتح تطبيق الفيتبيت ,شارجر  3يقوم بالتطابق األوتوماتيكي عندما يكون في القرب .شارجر  3يطايق أيضا ً مع التطبيق في شكل
دوري بمساعدة شروط التطابق على كامل اليوم .لتفعيل هدا النشاط:
من لوحة المعلومات لتطبيق فيتبيت ,ننقر على زر حساب ( > أيقونة شارجر >3تطابق على مدى اليوم .
كما أيضاً,يمكنكم أستخدام أختيار التطابق حاأل من التطبيق في أي لحظة.
للمعرفة أكثر عن كيفيت تطابق جهازكم ,قم بأستشارة help.fitbit.com.
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كيف نرتدي شارجر 3
نرتدي شارجر  3حول معصم اليد .إدا تريد أن تضع أسوارة مختلفة أو تريد أن تشتري أسوارة بديلة للجهاز,ستجدون اإلرشادات في قسم "تغير
األسوارة " في الصفحة .14
وضعها ألرتدائها على مدى اليوم و في وقت التمارين الرياضية
عندما ال تقوم في ممارسة التمارين الرياضية ,قم بأرتداء شارجر مع عرض إصبع تحت عضمة المعصم .

لمراقبة تحسين نبضات القلب خالل التمارين الرياضية ,يجب أن نأخد بعين األعتبار النصائح التالية :
حاول أن ترتدي شارجر  3فوق معصم اليد خالل التمارين إلثبات أفضل و قراءة أفضل لنبض معدل ضربات القلب .تمارين كثيرة مثل ركوب الدراجةأو رفع األوزان ,تحتاج في شكل دائم انحناء معصم اليد ,الدي ممكن أن تطابق مع إشارة نبضات القلب في حال جهاز المراقبة موجود تحت معصم اليد.
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قم بالتأكد أن جهاز المراقبة يوجد في أحتكاك مع الجلد.ال تقوم في أرتداء جهاز المراقبة بشكل ضيق حول المعصم ,فقد شريط ضيق حول المعصم ممكن أن يقوم في منع تدفق الدم ,و قد يوثر على إشارتنبضات القلب .
مع كل دلك ,جهاز المراقبة يجب أن يكون ضيق قليالً حول المعصم(و لكن مريح ,ليس كثير ضيق )خالل ممارسة التمارين الرياضية بخالف عن وقت
أرتدائه خالل اليوم.
في حال التمارين الرياضية دات نشاط جسدي كبير أو غيرها من النشاطات حيث معصم اليد يتم تحريكه في شكل سريع و نشيط و غير منتظم ,الحركةيمكن أن تحددقدرة اإلنظار لتقديم قراءة نبضات القلب.في حال جهاز المراقبة الخاص بكم ال يؤشر قراءة معدل نبضات القلب ,حاول أن تسترخي معصم
اليد و أن ال تتحرك لوقت قصير (حاوالي 10ثواني).الزم أن تظهر قراءة معدل نبضات القلب.
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تبديل األسوارة
شارجر  3يأتي مرفق مع أسوارة صغيرة و مع أسوارة كبيرة إضافية داخلية .األسوارة العلية كما األسوارة السفلية يمكن تبديلها مع
أسوار أخرى,يتم بيعها في شكل منفصل .لقياس األسوار ,قم بأستشارة "قياس األسوارة "في الصفحة .51

إزالة األسوارة
إلزالة األسوارة:
-1قوم بتدوير شارجر مع الوجه إلى األسفل و قم بإجاد إغالق األسوارة-توجد واحدة في كل طرف في المكان التي تلتقي األسوارة مع
الكادر .
-2لتحرير إغالق األسوارة ,قم بالضغط إلى األسفل الزر الموجود على اإلشات.

-3قم بإزالة أسوارة جهاز المراقبة في شكل بطيء لتحريرها.

-4قم بنفس العملية في الطرف اآلخر
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وضع أسوارة جديدة
لوضع أسوارة جديدة ,أضغط على طرف جهاز المالحقة حتى تشعر أنها تم إثباتها في المركز التي تريده.

إدا واجهة مشاكل مع إضافة أسوارة جديدة أو إدا وجدتها عريضة ,قم بتحريك الدراع إلى األمام و الخلف للتأكد أنها مرتبطة مع جهاز المالحقة .
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العناصر األساسية
قم باإلعالم كيف يمكنكم التصفح ,بشكل أفضل ,و التحقق من مستوى البطارية و العناية بجهاز المالحقة .

التصفح في الجهاز شارجر 3
شارجر ثالث يمتلك شاشة وليد و زر.
قم بتصفح شارجر  3بواسطة لمس الشاشة ,أنقر على األطراف (من طرف آلخر)و من األعلى إلى األسفل أو بواسطة ضغط
الزر.للحفاظ على البطارية شاشة شارجر  3يتوقف عندما ال يتم أستعمالها .

عناصر أساسية للتصفح
شاشة األبتداء هي الساعة .على الساعة :
• قم بالضغط إلى األسفل لرؤية النصائح و اإلحصائيات اليومية .
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•

قم بالضعط إلى األعلى لرؤية النصائح و اإلحصائيات اليومية .

•

قم بالضغط إلى اليسار للتصفح في تطبيقات جهاز المالحقة .
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لفتح تطبيق ,تصفح إلجاد التطبيق و بعدها قم بالضغط عليه .

إعدادات سريعة
قم بابضغط على زر شارجر  3و أبقى ضاغطا ً ألستخدام سريع لخدمة فيتبيت أدفع(على أجهزة فيتبيت أدفع التفعيل )و قم بالدخول إلى
اإلعدادات التي قمت بأختيارها.

في شاشة اإلعدادات السريعة :
• عندما تم أختيار وظيفة سكريم وايك(أستيقاظ شاشة )و تم تفعيلها,قم بأنحناء معصم اليد إلى جهتكم لتفعيل الشاشة .
• عندما تم تفعيل وظيفة إخطارات ,شارجر  3يقوم بإظهار كامل اإلخطارات من جهاز الموبايل خاص بكم لمعلومات إضافية عن إدارة
اإلخطارات,قم بأستشارة قسم "إخطارات "من الصفحة .21
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ضبط اإلعدادات
إدارة اإلعدادات األساسية ,بما فيها الضوء,معدل نبض ضربات القلب و حساسية الزر الموجود مباشرتا ً على جهاز المراقبة.أفتح تطبيق إعداد و أنقر على
إعداد لضبطه .قم بالنقر إلى األعلى لرؤية كاملة عن قائمة اإلعدادات.

التحقق من مستوى البطارية
قم بابتحقق من مستوى البطارية في أي لحظة :من وجه الساعة ,قم بالنقر إلى األعلى.
صورة التحقق من مستوى البطارية موجودة في الطرف األيمن من أعلى الشاشة .
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جهاز المالحقة الخاص بكم يقوم في مطابعة مراقبة نشاطكم حتى أنتهاء البطارية.

العناية بالجهاز شارجر 3
من الضروري أن تقوم في تنظيف و تجفيف الجهاز في شكل منتظم .لمعلومات و إرشادات إضاقية ,قم باستشارة موقعنا اإللكتروني
fitbit.com/productcare. .
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اإلخطارات
شارجر  3يمكن أن يقوم بإبالغكم عن اإلتصاالت الهاتفية ,الرسائل الكتابية ,الجدول الزمني أو عن التطبيقات الموجودة في الهاتف
لتكون دائما ً على األتصال مع آخر األخبار.تدكر أن الهاتف و جهاز المراقبة يجب أن تكون على بعد  30قدم واحد من اآلخر ألستقبال
اإلخطارات.

إعداد اإلخطارات
قم بالتحقق من أن خدمة البلوتوس الموجودة على الهاتف تم تفعيلها حيث أن هاتفكم يمكنه أستقبال اإلخطارات(العنوان في
اإلعدادات> اإلخطارات).بعدها كم بأطباع الخطوات الموجودة في األسفل للقيام في إعداد اإلخطارات:
-1مع جهاز المراقبة في القرب,من لوحة التطبيقات فيتبيت.تنقر على صورة حساب ( )>أيقونة شارجر .3
-2قم بالضغط على اإلخطارات.عندما يطلب منكم األتصال مع شارجر ,3قم بأطباع اإلرشادات الموجودة على الشاشة .بعد
أتصال جهاز المراقبة الخاص بكم ,رسالة "شارجر  "3ستظهر على الشاشة و قائمة أجهزة البلوتوس المتصلة مع هاتفكم .تدكر
أن اإلخطارات بخصوص األتصاالت الهاتفية ,الرسائل الكتابية و الجدول الزمني تظهر في شكل أتوماتيكي.
 -3لتفعيل اإلخطارات من تطبيق الهاتف ,بما فيه فيتبيت و الواتس آب ,أنقر على إخطارات التطبيق و قم في تفعيل اإلخطارات
الخاصة التي تريدون أن ترونها .
-4أضغط إخطارات > شارجر  3في الطرف اليسار في األعلى للروجوع إلى إعدادات الجهاز.قم بالطابق الزمني لجهازكم
للحفظ على التعديالت.
للحصول على تعليمات إضافية عن إعداد اإلخطارات ,قم بأستشارة help.fitbit.com

رؤية اإلخطارات المستقبلة
عندما هاتفكم و شارجر  3توجد على مدى تغطية ,إستقبال إخطار واحد يجعل جهاز المراقبة يقوم في األرتجاج .إدا لم تقوم في قراءة اإلخطار المرسل
يمكنكم قرائته الحقا ً بواسطة النقر إلى أسفل شاشة الساعة .
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إدارة الإلخطارات
شارجر  3يقوم باألحتفاظ إلى  10إخطارات ,بعدها القديمة يتم حظفها بعد أستقبال اإلخطارات الجديدة .اإلخطارات يتم حظفها بشكل
أتوماتيكي بعد  24ساعة .
إلدارة اإلخطارات :
 من الساعة قم بالنقر إلى األسفل لرؤية اإلخطارات و بعدها أضغط على أي إخطار للتوسيع .لحدف إخطار,اضغط على زر التوسع .و بعدها أنقر إلى األسفل و ألمس أختيار حدف كامل .للحدف مرة واحدة لكامل اإلخطارات,أنقر إلى الطرف األعلى على إخطارات و أضغط أختيار حدف كامل .إقاف اإلخطارات
إللغاء كامل اإلخطارات من شارجر  3أو عدم تفعيل بعد اإلخطارات باستخدام تطبيق فيتبيت.
إلغاء إرسال كامل اإلخطارات:
-1أضغط و أبقى ضاغطا ً على الزر الموجود على جهاز المالحقة الخاص بكم للوصول إلى شاشة اإلعدادات السريعة .
-2قم بالضغط على زر إخطارات لعدم تفعيلها و إلغائها .
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إلغاء تفعيل بعد اإلخطارات:
-1مع جهاز المراقبة الموجود في القرب ,من لوحة تشغيل تطبيق الفيتبيت ,قم بالنقر على صورة حساب ( )> أيقونة شارجر >3إخطارات.
-2قم بإلغاء تفعيل اإلخطارات التي ال تريدها لالستقبال على جهاز المراقبة الخاص بكم.
-3قم بالضغط على زر اإلخطارات >شارجر  3من الطرف األيسر في األعلى للرجوع إلى اإلعدادات الموجودة في الجهاز.قم بتطابق جهاز المالحقة
الخاص بكم مع األختيارات التي قمت بها للحفظ على التعديالت التي أجريتها.
تدكر إدا أستعملت تطبيق ال تقوم في اإلزعاج من هاتفك الموبايل ,اإلخطارات يتم إبطاء تفعيلها حتى تقوم في إلغاء هدا التطبيق من هاتفك.
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نمط الوقت
منبه صامت رجاج يقوم في أستيقاظك في الوقت المحدد من قبلك.يمكنكم تفعيل أكثر من ثمانية أنماط للساعة المنبه التي يمكن ان ترن كلها مرة واحدة أو
في عدة أيام في األسبوع .كما أيضا ً ,يمكنكم أن تستعملوا المنبه الزمني و تقومون في تفعيل العد التنازلي حتى حصول حادثة معينة في حياتكم.
للحصول على معلومات إضافية عن التطبيق و إدارة الساعة المنبه ,قم بأستشارة .help.fitbit.com

تفعيل أو عدم تفعيل الساعة المنبه
بعد القيام بتفعيل المنبه ,يمكنكم إلغاء الساعة المنبه أو تفعيله مباشرة من شارجر  3دون فتح تطبيق الفيتبيت.في تطبيق الفيتبيت يمكنكم
فقط ضبط المنبه .
لضبط الساعة المنبه أو إلغاء الساعة المنبه :
-1من شاشة الساعة ,أنقر عليه حتى تجد تطبيق منبه .
-2قم بالتمرير حتى تجد المنبه الدي تريده ضبطه أو إلغائه.
-3أنقر لضبط الساعة المنبه أو إلغائها.
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إلغاء أو تأجيل الساعة المنبه
عندما يبدأ المنبه الصامت بالرن,جهاز المالحقة يومض و يهتز.إللغاء المنبه ,قم بضغط الزر .لتأجيل الساعة المنبه  9دقائق ,قم
بالضغط على أيقونة.zzzيمكنكم تأجيل المنبه في عدد المرات التي تريدونها.شارجر  3يدخل في شكل أوتوماتيكي في نمط تأجيل إدا
قمت في تجاهل المنبه أكثر من دقيقة .
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قياس مدت األحداث بواسطة مساعدة تطبيق قياس المدة الزمنية لألحداث:
ألستخدام تطبيق قياس المدة الزمنية لألحداث:
-1في شارجر ,3أفتح تطبيق قياس المدة الزمنية لألحداث
-2إدا قمت باألستعمال من قبل لتطبيق قياس المدة الزمنية للعد التنازلي,قم بالنقر في الطرف األيمن ألختيار تطبيق قياس المدة الزمنية .

-3أنقر اإلقونة لتشغيل تطبيق القياس الزمني لألحداث.

-4أنقر على إيقونة توقيف إلقاف تطبيق القياس الزمني.
-5أنقر إلى األعلى و أضغط على أيقونة إعادة ضبط إلعادة ضبط تطبيق القياس الزمني أو أضغط على زر الخروج من التطبيق .
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ضبط تطبيق القياس الزمني مع العد التنازلي
ألستخدام تطبيق ضبط القياس الزمني:
-1في شارجر ,3أفتح تطبيق القياس الزمني .
-2إدا قمت في أستخدام تطبيق القياس الزمني الحقاً,أضغط إلى اليسار ألختيار تطبيق العد التنازلي .

-1أضغط على صورة القياس الزمني.
-2أضغط على األرقام و قوم في ضبط القياس الزمني.
-3أضغط على الزر للعوادة إلى شاشة العد التنازلي.
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-6أضغط على صورة إعادة تشغيل القياس الزمني.شارجر  3يقوم في الرج عندما الوقت المحدد تم أنتهائه.
-7أضغط على الزر اإلقاف المنبه .

لمعلومات إضافية عن كيفية أستعمال تطبيق القياس الزمني,قم بأستشارة موقعhelp.fitbit.com.
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النشاط و النوم
شارجر  3يقوم في مراقبة عدة إحصائيات كل مرة تقومون في أرتدائه .المعلومات يتم تحويلها في تطبيق فيتبيت كل مرة تقومون في
ضبط جهاز المراقبة.

رؤية إحصائياتكم
من على وجه الساعة ,قم بالنقر إلى األعلى حتى فيتبيت اليوم لرؤية النصائح و األحصائيات اليومية ,بما فيه :
•
•
•
•

اإلحصائيات األساسية:الخطوات التي قمت بإجرائها يومياً,الطاقة التي قمت بحرقها ,المسافة التي قمت في تغطيتها ,الطوابق التي سعدتها و
دقائق النشاط.
النشاط في الساعة :الخطواط التي قمت في إجرائها خالل الساعة و عدد الساعات التي قمت في تحديد الهدف التي قررت أن تصل إليه
معدل نضبات القلب :معدل ضربات القلب الحالية و الفترة الزمنية بين ضربات القلب .
مالحقة الصحة النسائية :معلومات عن المرحلة الحالية للدورة الشهرية للنساء .

تجدون في داكرة الجهاز تاريخكم في الكامل و المعلومات التي تم الحصول عليها بشكل أتوماتيكي ,مثل مراحل النوم في تطبيق
فيتبيت .
كا
كامل اإلحصائيات مع عدا النوم ,يتم إعادة تعينها في منتص الليل للبداء في يوم جديد.

مطابعة هدف يومي للنشاط
شارجر  3يقوم في مطابعة تتطوركم للوصول إلى هدف معين من النشاط.عندما تصل إلى الهدف ,جهاز المراقبة يقوم في األرتجاج و
يقوم في إظهار رسالة تهنئة .

أختيار هدف
بما فيه ,هدفكم  10.000خطوت في اليوم ,و لكن من الممكن أن تقوم في تغير هدا الهدف خالل الضبط.يمكنكم
تعدي ل هدفكم بخصوص المسافة التي يجب أطباعها,عدد الحريرات التي تقوم بحرقها أو دقائق النشاط و يمكنكم
أختيار القمة المناسبة .
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على سبيل المثال ,ممكن تريدون األحتفاظ بعدد الخطوات كهدف لكم ,و لكن تريدون أن تعدلون الهدف من 10.000إلى
20.000خطوطة .
لمعلومات بخصوص تعديل الهدف ,يجب أستشارةhelp.fitbit.com.

رؤية تطور الهدف
لمعلومات عن الطريقة التي يمكنكم رؤية التطور بشكل مفصل عن تحقيق هدفكم قم بأستشارة "رؤية إحصائياتكم "على الصفحة السابقة .

مراقبة النشاطات في الساعة
شارجر  3يساعدكم على البقاء نشيطون على مدى اليوم ,حيث يراقب حراكتكم عندما تقوم باإلقاف و يدكرهم في
أن تقومون بالنشاط.
رسائل التدكير تشجعكم على أن تجرون  250خطوة في الساعة .
ستشعر في أرتجاج و تقوم في رؤية رسالة قبل  10دقائق من أنتهاء الساعة في حال لم تجري  250خطوة في تلك الساعة .عندما
تصل إلى هدفك  250خطوة ,ستشعر في رجة ثانية و ترى رسالة تهنئة على شاشة الساعة .

لمعلومات إضافية عن النشاط في الساعة ,بما فيه نمط تشخيص الساعات للحصول على رسائل التنبيه ,قم بأستشارة
help.fitbit.com.

مراقبة النوم
قوم بأرتداء شارجر  3في السرير حتى تقوم بالمطابعة األوتوماتكية لمراحل النوم.لرؤية إحصائيات النوم ,عندما تستيقظ قم بالتحقق من التطبيق لرؤية
اإلحصائيات.
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لمعلومات إضافية عن مراقبة النوم ,قوم باستشارةhelp.fitbit.com.
ضبط هدف للنوم
في شكل عام ,لديكم هدف لتحقيق  8ساعات من النوم في الليلة .يمكنكم تشخيص هدا الهدف لتحقيق أحتاجاتكم .
لمعلومات إضافية عن هجفكم في النوم ,كما أيضا ً عن تعديل هدا ,قم بأستشارة help.fitbit.com.

ضبط منبه لساعة النوم

تطبيق الفيتبيت يقوم دائما ً في تقديم النصيحة لكم عن وقت النوم و ساعة األستيقاظ في شكل مستمر لمساعدتكم في تحسين دورة النوم .يمكنكم األختيار أن
يتم تنبيهكم في كل ليلة عندما يأتي الوقت لألستعداد للنوم .
لمعلومات إضافية عن طريقة ضبط المنبه للنوم ,قم بأستشارة help.fitbit.com

اإلعالم عن عاداتكم خالل النوم
شارجر  3يقوم بمطابعة عدة مؤشرات للنوم,خاصة ساعة الدهاب للنوم,وقت النوم و الوقت المستغرق لك مرحلة من النوم
.قم بمراقبة نومك مع شارجر  3و قم بالتحقق من تطبيق الفيتبيت للمعرفة و مقارنة أنماط النوم لألشخاص من نفس الجنس و
العمر .
لمعلومات إضافية عن مراحل النوم ,قوم باستشارة help.fitbit.com

قوم برؤية معدل ضربات القلب
شارجر  3يقوم في مراقبة معدل ضربات القلب على مدى اليوم بمساعدة تهنولوجيا بيوربلوس.أنقر إلى األعلى من شاشة الساعة لرؤية معدل ضربات
القلب و الفترة الزمنية بين ضربات القلب في وقت فعال.لمعلومات إضافية عن اإلحصائيات الموجودة في جهازكم ,قم باستشارة ",رؤية اإلحصائيات" في
الصفحة .29
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خالل تمرين رياضي ,شارجر  3يقوم في إظهار معدل ضربات القلب لمساعدتكم في التحكم بكثافة التمرين التي قمت بأختياره .
لمعلومات إضافية عن الفترة الزمينة بين معدل ضربات القلب في شارجر , 3قوم باستشارة "التحقق من معدل ضربات القلب".

ضبط تطبيقات معدل ضربات القلب
ضبط تطبيق مراقبة معدل ضربات القلب في شارجر  3لديه خيارين :
وف/توقيف – وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب يتم توقيفها .ون /تشغيل –وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب يتم تفعيلها .لضبط تطبيق معدل ضربات القلب من شارجر ,2قم بلمس تطبيق ضبط>معدل ضربات القلب .لمعلومات إضافية عن ضبط جهاز المراقبة لمعدل
ضربات القلب ,قوم باستشارة help.fitbit.com.

ممارسة التنفس المرشد
تطبيق األستراحة لجهاز شارجر  3يقوم بتقديم جلسات مشخصة عن التنفس المرشد لمساعدتكم في أوقات الهدؤ على مدى اليوم .يمكنكم األختيار بين
جلسة دقيقتين أو خمسة دقائق.
لبداء جلسة :
في الجاز شارجر ,3أفتح تطبيق أستراحة .

-2جلسة الدقيقتين هو األختيار األول .أنقر إلى اليمين ألختيار جلسة الخمس دقائق.

32

-3قوم بالضغط على صورة إعادة الجلسة ألبتداء جلسة جديدة و قوم باطباع اإلرشادات الموجودة على الشاشة .

بعد التمرين ,سترون ملخص يظهر التوافق(حسب ما قمت في حسن أطباع اإلرشادات للتنفس),معدل ضربات القلب في بداية و نهاية الجلسة و عدد األيام
الدي قمت في إجراء جلسات التنفس المرشد في تلك األسبوع .
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كل اإلخطارات يتم إلغاء تفعيلها أوتوماتيكي خالل الجلسة .إدا قمت في ضبط منبه ,شارجر  3سيقوم في الرج في الوقت المحدد.
لمعلومات إضافية عن جلسات التنفس المرشد ,بما فيه فوائد ممارسة التنفس المرشد العميق و معلومات بخصوص الضمان قوم في أستشارة
help.fitbit.com.
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الرياضة و التمارين الرياضية
قوم باطباع النشاط من تطبيق التمارين و قوم بتحديد األهداف من التمارين على أساس المسافة ,الزمن أو حرق الحريرات .تطابق
شارجر  3مع تطبيق فيتبيت و بعدها توزيع النشاط مع األصدقاء و العائلة لمساعدتكم للوصول إلى هدفكم ,لمقارنة مستواكم من النشاط
الجسدي مع األشخاص الدي من نفس عمركم و غيرها .

المراقبة األوتوماتيكية للتمارين
شارجر  3يقوم بمعرفة و تسجيل النشاط بشكل أوتوماتيكي ,الشاط الكثيف الدي على األقل مدته  15دقائق –بما فيه الركض,التمارين
الرياضية ,السباحة و اليوغا بواسطة ميزات سمارت تراك.قم بضبط جهازك لرؤية اإلحصائيات األساسية عن نشاطكم و تاريخ
التمارين .
لمعلومات إضافية عن نشاط المراقبة ,قوم باستشارةhelp.fitbit.com

أطباع و تحليل التمارين الرياضية بواسطة مساعدة تطبيق التمارين
قوم بأطباع التمارين المحددة-مثل الركض ,ركوب الدراجة ,السباحة أو رفع األوزان –بواسطة مساعدة تطبيق التمارين الموجودة في شارجر  3لرؤية
اإلحصائيات في وقت فعال ,بما فيه بيانات بخصوص معدل ضربات القلب,الطاقة التي قمت بحرقها و الوقت الزمني التي قمت تمارين فيه و ملخص قبل
التمرين يظهر في الشاشة الموجودة على معصم اليد.للحصول على إحصائيات كاملة عن التمارين التي قمت بها و المعلومات عن الطريق التي أتبعاطه و
سرعة إجراء التمارين في حال أستعملت الجي-بي-أس لمعرفة الطريق,قم باستشارة فهرس التمارين التي أجريتها في تطبيق الفيتبيت .

مالحظة :أوصاف الجي-بي –أس المتصل من على جهازكم شارجر  3يستعمل أستشعار الجي-بي-اس من على هاتفكم الموجود في القرب منكم .

طلبات الجي-بي-اس
جي –بي-اس متصل موجود على كامل الهواتف المطابقة مع أستشعار الجي-بي-اس.لمعلومات إضافية عن ضبط الجي-بي-اس المتصل ,قوم بأستشارة
help.fitbit.com.
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-1ألستخدام الجي-بي-اس المتصل  ,قوم بتفعيل نشاطات البلوتوس و الجي-بي-اس من هاتفكم .
-2قوم بالتأكد من أن تطبيق الفيتبيت لديه اإلدن بأستخدام خدمات الجي-بي-اس و تحديدها .
-3قوم بالتحقق من أن الجي-بي –اس متصل و فعال إلجراء التمارين.
أ-إدا قمت بفتح تطبيق تمارين و قمت بالنقر إلى اليسار إلجاد التمارين التي تريد أطباعه .
ب-قوم بالنقر إلى األعلى للتأكد من أن خدمة أستخدام الجي-بي-اس في الهاتف تم تفعيلها .
-4قوم باألحتفاظ في الهاتف خالل التمرين .

مطابعة التمرين
لمشاهدة و مطابعة تمرين رياضي:
-1في جهاز المراقبة الخاص بكم قوم بفتح تطبيق تمارين رياضية.
-2قوم بالنقر إلى اليسار إلجاد التمارين .
-3أضغط على التمارين التي تريده ألختياره.
-4أضغط على زر أبدأ لبداية التمرين و ألمس تحديد هدف ألختيار هدف في الوقت ,المسافة أو حرق الطاقات ,حسب النشاط.

مالحظة :إدا التمرين يستخدم الجي-بي-اس,ستظهر صورة على الهاتف في الطرف األيسر ,في وقت جهاز المالحقة الخاص بكم يتم على أتصال مع
أستشعار الجي-بي-اس في الهاتف .عندما الشاشة تقوم في إظهار رسالة "متصل "شارجر  3يقوم في الرج  ,الجي-بي-اس متصل .
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-5أنقر صورة إظهر التمرين للبداء في مطابعة التمرين.شارجر  3يظهر عدة إحصائيات في وقت فعال ,بما فيه معدل ضربات القلب ,الطاقة التي قمت
بحرقها و الوقت التي قمت بالتمارين.أنقر اإلحصائيات الموجودة في الوسط لرؤية اإلحصائيات اإلضافية .

-6عندما تقوم في إنهاء التمرين أو تريدون في أخد أسترتحة تضغط على زر أستراحة .
-7أضغط من جديد على الزر و أضغط أنتهاء لنهاية التمرين.
-8أنقر إلى األعلى لرؤية ملخص التمرين .
-9أنقر على إقونة "رأيت" إلغالق شاشة الملخص.

تشخيص ضبط التمارين
قوم بتشخيص اإلعدادات لمختلف التمارين .على سبيل المثال ,يمكنكم تفعيل أو عدم تفعيل خدمة الجي-بي_اس المتصلة,يمكنكم
مطابعة الركض في شكل اتوماتيكي دزن فتح تطبيق تمارين (المعروفة تحت أسم أكتشاف الركض)و يمكنكم أنقطاع نشاط في شكل
أتوماتيكي عندما تتوقفون من الحركة (المعروفة تحت أسم أستراحة أتوماتكية ).لمطابعة الركض بواسطة الجي –بي-اس الهاتف يجب
أن يكون في القرب.
لتشخيص تطبيق تمارين :
-1من لوحة تشغيل الفيتبيت ,أنقر على الصورة حساب
أيقونة شارجر >3األوامر السريعة للتمارين .
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-1أضغط على التمرين التي تريد تشخيصه .
-2قوم بأختيار اإلعدادات التي تريد تشخيصها ,مثل الجي-بي-اس المتصل و األقتراحات .
-3التطابق لرؤية اإلعدادات التي تم تشخيصها على جهاز شارجر .3

قم بالتحقق من ملخص تمرينكم
.إدا قمت في أنتهاء التمرين ,شارجر  3يقوم في إظهار ملخص إحصائياتكم .
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قوم في ضبط جهاز المالحقة الخاص بك مع تطبيق الفيتبيت للحفاظ على التمرين في تاريخ التمارين .كما أيضا ً هناك اإلحصائيات
اإلضافية و يمكنكم رؤية الطريق التي يجب أطباعه و األرتفاع التي يجب سعوده إدا قمت في أستعمال الجي-بي-اس المتصل .

ضبط هدف للتمارين
كم بتحديد هدف للوقت ,المسافة حرق الطاقات حسب نمط التمرين .لضبط هدف من التمرين.
-1بعد أختيار تمرين ,قوم بلمس ضبط هدف.

-2أنقر إلى األعلى ألختيار هدف تمرينكم مثل المسافة ,الوقت أو حرق الطاقة .

-3بعد القيام في تحديد الهدف ,أنقر الصورة إلظهار الصورة لبداء التمرين .
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-4شارجر  3يرج بشكل خفيف و الشاشة تومض عندما تصل إلى الهدف.

التحقق من معدل ضربات القلب
الفترات الزمنية لمعدل ضربات القلب تساعدكم أن توصلول إلى كثافة الترين .شارجر  3يقوم في إظهار الفترة الزمنية لمعدل ضربات
القلب و التطور التي وصلت إليها إلى جانب إظهار معدل ضربات القلب.في تطبيق فيتبيت ,يمكنكم رؤية الفترة الزمنية التي أمضيتها
إلجراء تمرين .ثال ث أزمنة مستندة على الجمعية األمريكية للقلوب متوفترة في شكل ضمني أو يمكنكم خلق فترة زمنية إدا كان لديكم
معدل ضربات القلب تريدون الوصول إليه .

المدة الزمنية المحددة لمعدل ضربات القلب
الفترات الزمنية لمعدل ضربات القلب يتم حسابها بأستخدام معدل ضربات القلب ,المعدل األقصى مع أستخدام الصيغة المعروفة  220ناقص عمركم .
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الوصف
معدل ضربات القلب يمكن أن ترتفع ,ولكن ليس في شكل كافي لألعتبار تمرين .

الحساب المنطقة
خارج
تحت %50من
نشاطكم و معدل المنطقة
ضربات القلب
في الشكل
األقصى

اإلقونة

حرق
هده هي المنطقة التي تقوم في تمارين رياضية دات كثافة صغيرة حتى الوسطى .هده بين
المنظقة ممكن أن تكون مكان جيد للمبدئين .تم تسميتها الفترة الزمنية لحرق الدهون %50و %69الدهون
ألن نسبة أكيبرة من الطاقات تم حرقها,و لكن النسبة الكاملة لحرق الدهون قليلة .
من معدل
ضربات القلب
في الشكل
األقصى
هده المنطقة منطقة تمارين دات كثافة متوسطة –كبيرة .في خالل هدا الوقت
تقوم في إبدال الجهد الجسدي .لمعظم األشخاص هده هي المنطقة المهدف إليها
لممارسة التمارين .

هده هي منطقة التمارين دات كثافة مرتفعة .هده المنطقة مخصصة لدورات قصيرة
كثيقة التي تقوم في تحسين اإلداء و السرعة.

بين %70إلى
%84من معدل
ضربات القلب
األقصى

أكثر من
%85من
معدل ضربات
القلب بالشكل
األقصى

كارديو

القمة

الفترة الزمنية لمعدل ضربات القلب المشخصة
بمكان ان تقوم في أستخدام الفتراة الزمنية المقررة لمعدل نبضات القلب ,يمكنكم تحديد منطقة مشخصة أو معدل ضربات القلب بشكل أقصى مشخصة إدا
لديكم هدف معين .على سبيل المثال ,الرياضين المتفوقين يمكنهم أن يكون لديهم هدف مختلف عن نصائح الجمعية األمريكية لصحة القلب لألشخاص
العادية .عندما تكون في منطقتك الخاصة المشخصة ,سترون قلب مليء على جهازكم للمراقبة .عندما ال تكون في المنطقة ,سترون إطار حول القلب .
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لمعلومات إضافية عن مراقبة معدل ضربات القلب ,بما فيه مواقع تحتوي معلومات قيمة مقدمة من قبل الجمعية األمريكية لمعدل
ضربات القلب ,قم باستشارة موقع help.fitbit.com.

توزيع نشاطكم
بعد األنتهاء من التمرين قوم بمزمنة جهازكم للمالحقة مع تطبيق الفيتبيت لتوزيع إحصائياتكم مع األصدقاء و العائلة .
لمعلومات إضافية عن كيفيت توزيع نشاطكم ,قوم بأستشارة help.fitbit.com.

مالحقة نتيجتكم فيتنس كارديو
قم بمالحقة قدرتكم من حيث القلب و األوعية الدموية العامة مع شارجر .3من لوحة تشغيل الفيتبيت ,قم بالنقر على إقونة نشاط معدل
ضربات القلب و بعدها قوم بالنقر إلى اليسار لرؤية نتيجتكم في النشاط القلبي (المعروف تحت أسم فو  2ماكس)و المستوى الرياضي
القلبي ,الدي يقوم بمقارنة إحصائياتكم مع غيرها من األشخاص من نفس الجنس.
لمعلومات إضافية عن الرياضة القلبية ,بما فيه نصائح لتحسين نتيجتكم قوم بأستشارة help.fitbit.com.
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النشرة الجوية

تطبيق النشرة الجوية من جهاز شارجر  3يقوم بإعالم النشرة الجوية في المكان الحالي لكم ,كما أيضا ً من منطقتين إضافيتين إضافية
إلى أختياركم .

قوم بالتحقق من النشرة الجوية
قوم بالتحقق من النشرة الجوية الحالية ,بفتح تطبيق النشرة الجوية من جهاز المراقبة الخاص بكم .في شكل
مقرر,تطبيق النشرة الجوية يقوم في إظهار المكان الحالي لكم.قوم بالنقر إلى اليسار لرؤية الجو في األماكن
اإلضافية و األماكن التي قمت بإضافتها .
في حال النشرة الجوية الحالية في منطقتكم ال تظهر على الشاشة ,قوم بالتحقق إدا قمت بتفعيل الخدمات المحلية
لتطبيق الفيتبيت .إدا قمت بتغير المكان,قوم بالتطابق الزمني لجاز ال مراقبة الخاص بكم لرؤية المكان الجديد في
تطبيق النشرة الجوية.

إضافة أو حدف مدينة
إلضافة أو حدف مدينة :
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-1أفتح تطبيق الفيتبيت و أنقر على صورة حساب
-2قوم بالضغط على التطبيقات.

)< أيقونة شارجر .3

الموجودة في جانب النشرة الجوية .ممكن أن يكون الزم من الضروري التصفح إلى األسفل

-3ألمس صورة العجلة(
إلجاد التطبيق.
-4أضغط على زر إضافة مدينة إلضافة منطقتين جديدتين أو أضغط على زر الطباعة > الصورة  xلمسح المكان .تدكر أن ال
يمكنكم مسح مكانكم الحالي.
-5قوم بالتط ابق الزمني بين الجهاز المراقبة الخاص بكم مع تطبيق الفيتبيت لرؤية القائمة المحدثة عن األماكن في جهاز المالحقة الخاص
بكم.
لمعلومات إضافية عن كيفت ضبط تطبيق النشرة الجوية ,قوم بأستشارة
help.fitbit.com.
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إعادة تشغيل ,حدف و تحديث
قوم بإعادة تشغيل شارجر  3إلعادة ضبط جهازكم و حل المشاكل األساسية .قوم بمسح الجهاز إدا تريدون تقديم شارجر  3ألشخاص
ثانية .

إعادة تشغيل شارجر 3

أبقى ضاغطا ً على زر جهاز المالحقة لمدة  8ثواني.عندما ترى شعار الفيتبيت و جهاز المالحقة يقوم في األرتجاج ,جهاز المالحقة يمكن أستعادة تشغيله .

إعادة فتح جهاز المالحقة يقوم في إعادة ضبط الجهاز دون أن يمسح أي بيانات .

مسح جهاز الشارجر 3
إعادة ضبط من المصنع يقوم في مسح كامل التطبيقات و البيانات الشخصية من الجهاز شارجر .3إدا تريدون التقديم جهاز شارجر 3
لغير أشخاص أو تريدون أستعادة المنتج ,قبل قوم في إعادة الضبط من المصنع :
من شارجر ,3أفتح تطبيق ضبط>عن >مسح بيانات المستخدم .

تحديث شارجر 3
نضع تحت أمركم تحديثات مجانية ألوصاف ة تحسين المنتج بواستطة برنامج التحديث الفيرم واير.ننصحكم في تحديث
جهازكم الشارجر .3
عندما يكون موجود تحيث ,سترون إخطار في تطبيق الفيتبيت ,الدي سينصحكم في التحديث.عندما يبدأ التحديث على الشارجر
 3و في تطبيق الفيتبيت سيظهر شريط تحديث حتى التحديث ينتهي .ألفضل النتائج ,قوم بالتحقق أن جهاز المالحقة مشحون
و يمكنه األتصال مع الوايفايف.
أبقى جهاز المراقبة قريب من الهاتف في مرحلة التحديث .
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مالحظة :تحديث الجهاز شارجر  3يأخد بعد الدقائق و يمكن أن يتطلب بطارية .ننصحكم في أن تقومون بإصال جهاز المراقبة من الشاحن قبل أبتداء
عملية التحديث.
إدا واجهت مشاكل في عملية تحديث جهاز المراقبة ,قوم بأستشارة help.fitbit.com.
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اإلصالح
في حال جهاز المراقبة ال يعمل في الشكل الصحيح ,قوم بأستشارة اإلرشادات الموجود في األسفل لإلصالح.قوم بتصفح الموقع help.fitbit.com
لمعلومات إضافية .

غياب إشارة نشاط معدل ضربات القلب
شارجر  3يقوم بمراقبة نشاط معدل ضربات القلب في شكل مستمر في وقت تمرينكم خالل النهار.و من فترة ألخرة ,أشعار معدل ضربات القلب
الموجود على جهازكم للمالحقة ممكن أن يواجه بعد الصعوبات في إجاد إشارة جيدة .عندما يحدث هدا األمر ,سترون خطوط متقطعة في المكان الدي
يظهر في العادة نشاط معدل ضربات القلب الحالي.

إدا لم تقومون في أستقبال إشارة نشاط معدل ضربات القلب ,قوم بالتأكد في األول أنك ترتدي جهاز المالحقة في الشكل الصحيح,أما بأنتقال هدا إلى أعلى
أو أسفل معصم اليد ,أو بعصم أو الفك خفيفا ً لألسوارة.شارجر  3يجب أن يكون على األلتماس مع البشرة.بعد أن ال تقومون في تحريك الدراع و إبقائه
مستقيم لفترة قصيرة ,يجب أن ترى من جديد نشاط معدل ضربات القلب .

غياب إشارة الجي-بي-اس
عوامل البيئة مثل المباني العالية ,الغابات ,التالل أو حتى الغيوم ممكن أن تؤثر على قدرة جهازكم لألتصال مع إشارات الجي-بي-اس.إدا هاتفكم يبحث عن
إشارة الجي –بي-اس خالل تمرين ,سترون رسالة قد تم األتصال في الطرف األعلى للشاشة .
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للحصول على أفضل النتائج قم بأنتظار هاتفكم أن يجد أفضل إشارة قبل األبتداء في التمرين .

التصرف الغير متوقع
إدا واجهت إحدى المشاكل المدونة في األسفل ,هده المشاكل يمكن حلها بواسطة إعادة تشغيل جهاز المالحقة :
ال يقدر على التطابق الزمني رغم الضبط الناجحال يجاوب على اللمس رغم أنه تم شحنهال يقوم في مالحقة خطواتكم أو غيرها من البياناتإلرشادات عن كيفيت إعادة تشغيل جهاز المالحقة ,قوم بأستشارة "إعادة تشغيل شارجر "3في الصفحة .46إلجاد حلول عن اإلصالح إضافية أو األتصال
مع معاينة الزبائن قوم باستشارة help.fitbit.com.
عندما ترى إشارة الفيتبيت و جهاز المراقبة يقوم في اإلرتجاج ,هدا يعني أن جهاز المراقبة تم أستعادة تشغيله .
بعد أستعادة تشغيل جهاز المالحقة يمكنكم ,سحب قبل الشاحن منه .إلجاد حلول إضافية لإلصالح أو لألتصال بخدمة
مساعدة الزبائن ,قوم بأستشارة موقع help.fitbit.com.
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معلومات عامة خصائص
أجهزة األستشعار
فيتبيت شارجر  3يتضمن أجهزة األستشعار و المحركات التالية :

المواد
الغالف و مشبك الجهاز شارجر  3مصنوعة من األلمينيوم .في الوقت الدي أكسيد األلومينيوم يمكن أن يحتوي
على النيكل ,الدي يمكن أن يسبب حساسية لشخص لديه حساسية لهده المادة ,نسبة النيكل من كامل منتجات
الفيتبيت تقوم في أخترام قوانين األتحاد األوروبي.
األسوارة الكالسيكية لفيتبيت شارجر  3مصنوعة من مادة مرينة ,مشابهة للمادة المستخدمة في الساعات الرياضية .

تهنولوجية الوايرلس
شارجر  3يحتوي على جهاز أستقبال لراديو البلوتوس .4.0

فيدباك هابتيك
شارجر  3يحتوي على محرك رجاج للمنبه,األهداف,اإلخطارات,التطبيقات و تنبيه األحداث.

بطارية
شارجر  3يحتوي على بطارية قابلة للشحن من الليثيوم بوليمر.
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الداكرة
شارجر  3يقوم بحفظ اإلحصائيات و البيانات الخاصة بكم فترة  7أيام خالل هده الفترة يقوم بالتوافق الزمني مع جهاز المراقبة
.اليانات التي قام باألحتفاظ بها على خالل اليوم هي على شكل إحصائيات (بما فيه الخطوات التي قمت بها ,المسافة ,حرق الحريرات
,الدقائق النشيطة ,نشاط معدل ضربات القلب و الساعات الثابة مقارنة مع ساعات النشاط),كما أيضا ً مراحل النوم,نشاط سمارت ترات
و بيانات عن التمارين الرياضية .
ننصحكم بمزامنة جهازكم مرة وحدة في اليوم على األقل .

اإلعالم
شارجر  3يقوم في إعالم المعلومات وليد على شاشة حساسة اللمس .

حجم األسوارة
أحجام األسوارة موجودة في األسفل بالجدول .تدكر أن األساور األكسسوار تنبع بشكل منفصل و الحجم يمكن أن يختلف قليالً من
موديل آلخر.
األسوارة الصغيرة
و هي مناسبة لمعصم يد دات الحجم بين 7.1-5.5ينش(180-140ميليمتر)في المحيط
و هي مناسبة لمعصم يد دات الحجم بين 8.7-7.1ينش( 220-180ميلمتر)في المحيط

األسوارة الكبيرة

شروط البيئة
بين  113-14فرنهايت الحرارة للعمل
بين  45-10درجة حرارة
بين  14_4-فرنهايت الحرارة التي ال يمكن تشغيل الجهز
(10-و 20-سيلسيوس )
بين  140-113فرنهايت
) 60-45سيلسيوس )
 30,000قدم
) 9,144متر)
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األرتفاع األقصى للعمل

لمعلومات إضافية
للمعرفة أكثر عن جهاز المراقبة و لوحة التشغيل ,قم بزيار الموقع help.fitbit.com.

سياسة أسترجع المنتج و الضمان
للحصول على معلومات عن سياسة أسترجع المنتج و الضمان قوم بزيارة موقع
fitbit. com/legal/returns-and-warranty.
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مالحظات عن األنظمة و الضمان
تسمية الموديل  FB409:و FB410
ً
مضمون األنظمة حسب المنطقة التي قمت في أختيارها,كما أيضا يمكن رؤيتها في الجهاز .لرؤية المضمون :
تطبيقات>عن>معلومات للتنظيم

الوياليات المتحدة األمريكية :تصريح اللجنة الفيدرلية لألتصاالت ()FCC
الموديل :FB410
FCC ID :XRA
الموديل FB409
FCC ID: XRAFB409
مالحظة إلى مستخدمين  ID-ul FCC:يمكن رؤيته أيضا ً على الجهاز.
إرشادات رؤية مضمون قائمة األبتداء:
ضبط إعداد>معلومات عن >معلومات عن التنظيم
هدا الجهاز يقوم في أحترام قسم  15أنظمة .FCC
التشغيل يتم تحت الشروط التالية :
-1هدا الجهاز ال يمكن أن يسبب مزامنة ضارة
-2هدا الجهاز يجب أن يستقل أي تعرض أو تدخل خارجي,حتى إدا هدا التدخل الخارجي أدى إلى عدم عمل الجهاز في الشكل الصحيح
إنظار FCC
التعديالت و التغيرات التي لم يتم الموافقة عليها بشكل خاص من الطرف المسؤل يمكن أن يؤدي إلى إلغاء حق المسخدم على أستعمال الجهاز.

53

مالحظة  :هدا الجهاز تم أختباره و تم مالحظة أنه يحترم حدود جهاز ديجيتال من الصنف ب ,حسب قسم  15من قوانين .FFCهده
الحدود تم أختراعها لتقديم حماية مقبولة عن األشياء الضارة في المنشآت المنزلية .هده المعدات تولد ,تستخدم و يمكن أن تنتشر أشعة
الراديو إدا لم تكون مركبة و مستخدمة حسب اإلرشادات ,يمكن أن تسبب أضرار ألتصاالت الراديو.مع كل هده ,ال يوجد أي ضمان
أن األضرار ال تظهر في بعد المشابك.إدا هده المعدات تسبب أضرار ألشعة الراديو و التلفيزيون ,التي يمكن أن تؤدي إلى تشغيل و
إقاف المعدات ,لدلك يجب أتخاد اإلجراءات التالية :
!-إعادة توجيه أنتين األستقبال .
! -جعل المسافة أكبر بين المعدات و األنتين المستقبلة .
!-أتصال المعدات إ لى فيش كهربائي مختلف عن الدي متصل عليه أنتين األستقبال
!-أستشارة موزع المعدات أو خبير تقني في الراديو /التلفيزيون دات خبرة لمساعدتكم .
هدا الجهاز يقوم في تحقيق شروط  FCCو  ICللتعرض إلى أشعة الراديو في الوسط العام و الغير محكم

كندا:التصريح الصناعي لكندا ()IC
الموديل :FB410

IC: 8542A-FB410
الموديل FB409:

IC: 8542A-FB409
مالحظة إلى مستخدمين  ID -IC:يمكن رؤيته أيضا ً على الجهاز.
إرشادات رؤية مضمون قائمة األبتداء:
ضبط إعداد>معلومات عن >معلومات عن التنظيم

هدا الجهاز يؤدي طلبات  ICبخصوص التعرض إلى أشعة الراديو في األوساط العامة أو الغير محكمة .
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Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des
environnements publics ou incontrôlée
هدا الجهاز يقوم في أحترام معايير رخص الصناعة: RSS GEN الفرنسية في المطابقة مع الدورة الحالية/  لكامل مستخدين اللغة اإلنكليزيةIC مالحظة
.RSS الكندية و معفى من معاير
: عمل هدا الجهاز يتم حسب الشروط التالية
ال يمكن لهذا الجهاز أن يسبب أي ضرر و1.
. بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى عمل الجهاز في شكل غير المرغوب فيه، يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل2.
Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence
(s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:
1. cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui
peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

)UE( األتحاد األوروبي
: تصريح التطابق مع معايير األتحاد األوروبي المبسطة
 النص الكامل/ EU. 53/2014  يتوافق مع التوجيه رقمFB409  تعلن أن نوع المعدات الالسلكية طراز،  فيتبيت، لذلك
www.fitbit.com/safetyإلعالن مطابقة االتحاد األوروبي متاح على عنوان اإلنترنت التالي

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB409 die Richtlinie
2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen
kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety
Declaración UE de Conformidad simplificada
Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo
FB409 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de
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conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.fitbit.com/safety
Déclaration UE de conformité simplifiée
Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB409 sont
conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont
disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety
Dichiarazione di conformità UE semplificata
Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB409 è conforme
alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety

األرجنتين
الموديلFB409:

C-21863
الموديلFB410:

C-21864

الصين
CMIIT ID: 2018DJ3954
China RoHS
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有毒和危险品

部件名称

المواد و العناصر السامة

多溴化二苯
醚

تسمية القطعة

铅

多溴化苯
)(PBB

六价铬

镉

水银

))(Cr(VI

)(Cd

)(Hg

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

--

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

)(PBDE

Model FB409

)(Pb
表带和表扣
)اإلشاط و المشبك(
电子
)(Electronics
电池
)(Battery
充电线
كبل للشاحن (

)
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下
يشير إلى أن محتوى المادة سامة وخطرة في جميع األجزاء المتجانسة من الشغل هو أقل من حد الموصوف فيGB / T 26572).
X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求
يشير إلى أن محتوى المادة السمية والخطرة في جميع األجزاء المتجانسة من الشغل هو أقل من حد التركيز الموصوف في GB / T
26572).

الهند
تسمية الموديل FB409
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قو م بالتحقق من أنظمة المناطق,و أيضا ً يمكنكم مشاهدتها على شاشة الجهاز.

إندونسيا
FB409تسمية الموديل
56621/SDPPI/2018
3788

إسرائيل
FB409الموديل
התאמה א יש ור 51-64667
המ וצר של המ וד ולאר י בחלק טכנ י ש ינ ו י כל לבצע א י ן.
FB410الموديل
התאמה א יש ור 51-64668
המ וצר של המ וד ולאר י בחלק טכנ י ש ינ ו י כל לבצע א י ן.

اليابان
FB410الموديل
إخطار إلى المستخدم
مضمون التنظيمات لمنطقة معينة يجب أختيره و رؤيته على الجهاز .لرؤية المضمون :
ضبط إعداد>معلومات عن >معلومات عن التنظيم
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المكسيك

الموديلFB409 si FB410
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada
المغرب
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 16935 ANRT 2018
Date d’agrément: 28/06/2018

تسمية الموديلFB409
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 16934 ANRT 2018
Date d’agrément: 28/06/2018

نيجريا
الموديلFB409 si FB410
يسمح اتصال وإصال معدات االتصاالت هذه من قبل لجنة االتصاالت في نيجيريا.
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عمان
FB409 OMANتسمية الموديلTRA/TA-R/5771/18
D100428
FB410تسمية الموديل
OMAN-TRA/TA-R/5773/18
D100428

الفليبين
FB410الموديل

 FB409 si FB410سربيا

И 005 18
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كوريا الجنوبية
الموديلFB410
클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모
든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

التايوان
الموديلFB410
注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變
更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停
用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
12 ترجمة االمقالة
لن تقوم الشركات أو الشركات المحدوة الدفع أو المستخدمين بتغيير التردد أو تحسين الطاقة أو تغيير ميزات وميزات التصميم األصلي لألجهزة
الكهربائية المعتمدة والقليلة الطاقة بدون إذن.
14 المقالة
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لن يؤثر تشغيل السيارات الكهربائية ذات التردد المنخفض على السالمة المالحية ولن يتداخل مع االتصاالت القانونية  ،إذا تم
العثور على تداخل  ،سيتم تعليق الخدمة حتى يتم إجراء التحسينات ويختفي التداخل .يشير البالغ القانوني المذكور أعاله إلى
االتصاالت الالسلكية  /الالسلكية التي تعمل وفقًا لقوانين ولوائح االتصاالت .يجب أن تكون األجهزة الكهربائية ذات التردد
الم نخفض قادرة على تحمل التداخل مع الموجات الكهربائية والمعدات الكهربائية لالتصاالت القانونية أو التطبيقات الصناعية
.والعلمية

」使用過度恐傷害視力
。使用30分鐘請休息10分鐘。 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

ترجمة
األستخدام الزائد يقوم في ضرر النظر
يجب األستراحة  10دقائق بعد أستعماله  30دقائق .
سوف يتجنب األطفال دون سن السنتين هذا المنتج .يجب أال يتعرض األطفال بعمر سنتين أو أكثر للشاشة ألكثر من ساعة واحدة.
電池警語：
。此裝置使用鋰電池
若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學
。品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險
請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。l
請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。l
請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。l
。請勿使用尖銳物品取出電池
l

ترجمة ,األستخدتم
الثيفة إلنزاع النظر
Avertizare baterie:

Acest dispozitiv utilizează o baterie de litiu.
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ذا لم يتم استيفاء القواعد التالية  ،فقد يتم تقصير عمر بطارية ليثيوم أيون في الجهاز أو قد يكون هناك خطر حدوث تلف في الجهاز أو نشوب حريق أو
حروق كيميائية أو تسرب بالكهرباء و  /أو إصابة.
ال تقم بفك الجهاز أو البطارية أو تثقيبه أو تلفه.
ال تقم بإزالة أو محاولة إزالة البطارية التي ال يمكن للمستخدم استبدالها.
ال تعرض البطارية للنيران أو االنفجارات أو األخطار األخرى.
ال تستخدم أدوات حادة إلزالة البطارية.

اإلمارات العربية التحدة
FB410الموديل
TRA: ER63686/18 Nr.رقم التسجيل
الموزع DA35294/14:
FB409الموديل :
TRA: ER63685/18 Nr.رقم التسجيل
:DA35294/14الموزع :

فيتنام
FB410الموديل
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بيان ضمان
?

215/5000

بيان السالمة
ً
تم اختبار هذا الجهاز ليتوافق مع شهادة السالمة وفقا للمواصفات EN: EN60950-1: 2006 + A11: 2009 +
.A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Inc. ،© 2018 Fitbitجميع الحقوق محفوظة .إن شعار  Fitbitوشعار  Fitbitهما عالمتان تجاريتان أو عالمتان
تجاريتان مسجلتان لشركة  Fitbitفي الواليات المتحدة وبلدان أخرى .يمكن العثور على قائمة أكثر اكتماالً للعالمات
التجارية  Fitbitعلى  http://www.fitbit.com/legal/trademark-list.هذه العالمات التجارية الخاصة بطرف
ثالث هي ملك لتلك العالمات التجارية.

