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Să începem
Obțineți o înțelegere mai profundă a corpului, sănătății și progresului
dvs. cu ajutorul Fitbit Charge 3. Acordati o clipă pentru a revizui
informațiile noastre de siguranță complete pe pagina
fitbit.com/safety.

Ce cuprinde acest manual

Vom explica cum să creați un cont Fitbit® și să vă asigurați că dispozitivul dvs.
de urmarire poate transfera datele pe care le colectează în tabloul dvs. de
bord. Tabloul de bord este locul în care veți stabili obiective, analiza datele
istorice, veți identifica tendințele, inregistra alimente și apă, veți ține pasul cu
prietenii și multe altele. De îndată ce ați terminat configurarea Charge 3,
sunteți gata să începeți miscarea.
Apoi, vom explica cum să găsiți și să utilizați funcțiile care vă
interesează și cum să ajustați preferințele. Pentru mai multe informații,
sfaturi și soluții de depanare, vizualizati informatiile complete de
asistență la adresa help.fitbit.com.

Ce se află în cutie
Cutia dvs. Fitbit Charge 3 include:

Dispozitiv de urmărire cu
brățară mică (culoarea și
materialul pot varia)

Cablul de încărcare

Brățară suplimentară
mare (culoarea și
materialul variază)
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Brățările detașabile ale dispozitivului Charge 3 vin într-o varietate de culori
și materiale, vândute separat.
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Configurarea Fitbit Charge 3
Pentru cea mai bună experiență, utilizați aplicația Fitbit pentru
dispozitive iPhone și iPad, telefoane Android sau dispozitive Windows
10. În cazul în care nu detineți un smartphone sau o tabletă, puteți
utiliza, de asemenea, un computer cu Windows 10 compatibil
Bluetooth. Rețineți că este necesar un telefon pentru apeluri, mesaje
text și notificări de calendar.
Contul dvs. Fitbit solicită informații precum înălțimea, greutatea și sexul
pentru a calcula lungimea pasului dvs. și pentru a estima distanța, rata
metabolismului bazal și arderea caloriilor. Când vă configurați contul,
numele și fotografiile dvs. sunt vizibile pentru toți ceilalți utilizatori
Fitbit. Aveți opțiunea de a partaja alte informații, însă majoritatea
informațiilor furnizate de dvs. sunt confidențiale în mod prestabilit.

Încărcarea dispozitivului dvs. de urmărire
Dispozitivul Charge 3 încărcat complet are o durată de viață a bateriei
de până la 7 zile. Durata de viață a bateriei și ciclurile de încărcare
variază în funcție de utilizare și de alți factori; rezultatele reale vor varia.
Pentru a încărca Charge 3:
1. Conectați cablul de încărcare în portul USB al computerului dvs.
sau în încărcătorul de perete USB certificat UL.
2. Fixați celălalt capăt al cablului de încărcare în portul din partea din
spate a dispozitivului de urmărire.
Ştifturile(acele) cablului de încărcare trebuie să se fixeze în siguranță cu
portul.
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3. Asigurați-vă că butonul de pe dispozitivul dvs. de urmarire este
aliniat cu orificiul pentru buton de pe cablul de încărcare. Veți ști
că este sigură conexiunea când veți observa o pictogramă a
bateriei pe ecran.

4. Încărcarea completă durează aproximativ 1-2 ore. În timp ce
dispozitivul de urmărire se încarcă, puteți apăsa butonul pentru a
verifica nivelul bateriei. Un dispozitiv de urmărire complet încărcat
afişează o pictogramă a unei baterii pline cu un zâmbet.
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Configurarea cu ajutorul telefonului sau
tabletei
Aplicația gratuită Fitbit este compatibilă cu majoritatea dispozitivelor
iPhone și iPad, telefoanelor Android și dispozitivelor Windows 10. În
cazul în care nu sunteți sigur dacă aplicația Fitbit este compatibilă cu
dispozitivul dvs., consultați fitbit.com/devices.
Pentru a incepe:
1. Găsiți aplicația Fitbit într-una din locațiile de mai jos, în funcție de
dispozitivul dvs.
l
Magazin aplicatii Apple pentru
iPhone și iPad.
l
Magazin Google Play pentru
dispozitive Android
l
Magazin
Microsoft
pentru
dispozitive Windows 10.
2. Instalați aplicația.
3. Când aplicația este instalată, deschideți-o și atingeți Asociere cu
Fitbit pentru a fi ghidat printr-o serie de întrebări care vă ajută să
creați un cont.
4. Continuați să urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta
Charge 3 cu Contul dvs. Fitbit.
După ce ați terminat configurarea, citiți ghidul pentru a afla mai
multe despre noul dispozitiv de urmărire și apoi explorați aplicația
Fitbit.

Configurarea cu ajutorul calculatorului cu sistem
Windows 10
În cazul în care nu aveți un telefon inteligent, puteți configura și sincroniza
Charge 3 cu un calculator cu Windows 10 compatibil Bluetooth și cu aplicația
Fitbit.
Pentru a obține aplicația Fitbit pentru computerul dvs.:
1. Faceți clic pe butonul Start de pe PC și deschideți magazinul
Microsoft.
2. Căutați "aplicația Fitbit". După ce o găsiți, faceți clic pe Gratuit
pentru a descărca aplicația pe computer.
3. Faceți clic pe contul Microsoft pentru a vă conecta cu contul dvs.
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Microsoft existent. În cazul în care nu aveți deja un cont la Microsoft,
urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont nou.
4. Deschideți aplicația și conectați-vă in contul dvs. sau faceți clic pe
Asociere cu Fitbit pentru a fi ghidat printr-o serie de întrebări care vă
ajută să creați un cont.
5. Continuați să urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a
conecta Charge 3 cu contul dvs. Fitbit.
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După ce ați terminat configurarea, citiți ghidul pentru a afla mai multe
despre noul dvs. dispozitiv de urmărire și apoi explorați tabloul de bord
Fitbit.

Sincronizarea datelor cu contul dvs. Fitbit
Sincronizați Charge 3 pentru a transfera datele în aplicația Fitbit, unde
puteți să vă revizuiți istoricul exercițiilor fizice, puteti vizualiza stadiile
de somn, înregistra alimente și apă, participa la provocări și multe
altele. Vă recomandăm sincronizarea cel puțin o dată pe zi.
De fiecare dată când deschideți aplicația Fitbit, Charge 3 se sincronizează
automat când se află în apropiere. Charge 3 se sincronizează de
asemenea cu aplicația in mod periodic cu ajutorul opțiunii de sincronizare
pe intreaga zi. Pentru a activa această funcție:
Din tabloul de bord al aplicației Fitbit, atingeți pictograma Cont
iconita Charge 3 > Sincronizare pe intreaga zi.

)>

De asemenea, puteți utiliza opțiunea Sincronizare acum
din aplicație în orice moment.
Pentru a afla mai multe despre sincronizarea
dispozitivului dvs., consultați help.fitbit.com.
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Cum purtăm Charge 3
Plasați Charge 3 în jurul încheieturii mâinii. Dacă trebuie să atașați o
bratara diferită sau dacă ați achiziționat o brățară auxiliară, veți găsi
instrucțiuni în capitolul ‘’Schimbarea brățării" la pagina 14.

Amplasarea pentru purtare pe parcursul zilei vs in
timpul exercitiilor
Când nu efectuati exerciții, purtați Charge 3 cu o lățime de deget sub osul
încheieturii.

Pentru urmărirea optimizată a ritmului cardiac în timpul exercițiilor, țineți cont
de aceste sfaturi:
l

Încercați să purtați Charge 3 mai sus pe încheietura mâinii în
timpul exercițiului pentru o mai bună fixare și o citire mai precisă
a ritmului cardiac. Multe exerciții, cum ar fi mersul pe bicicletă sau
ridicarea de greutăți, necesită îndoirea frecventă a încheieturii
mâinii, care poate interfera cu semnalul cardiac în cazul în care
dispozitivul de urmărire se află mai jos pe încheietura mâinii.

13

Asigurați-vă că dispozitivul de urmărire se află în contact cu pielea.
Nu purtați dispozitivul de urmărire prea strâns; o bandă strânsă
restricționează fluxul sanguin, posibil afectând semnalul ritmului
cardiac. Cu toate acestea, dispozitivul de urmărire ar trebui să fie
ușor mai strâns (suficient de confortabil, dar nu strâmt) în timpul
exercițiilor fizice decât în timpul purtării pe tot parcursul zilei.
l În cazul antrenamentelor de interval la intensitate mare sau în
cazul altor activități în care încheietura mâinii dvs. se mișcâ
energic și non-ritmic, mișcarea poate limita capacitatea senzorului
de a oferi o citire a ritmului cardiac. În cazul în care dispozitivul
dvs. de urmărire nu indică o citire a ritmului cardiac, încercați să vă
relaxați încheietura mâinii și să rămâneți nemișcat pentru scurt
timp (aproximativ 10 secunde). Ar trebui apară o citire a ritmului
cardiac.
l
l
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Schimbarea brăţării
Charge 3 vine însoțit de o brațară mică atașată și cu o brațară mare
suplimentară inferioară. Atât brațara superioară cât și cea inferioară pot
fi înlocuite cu brățări accesorii, vândute separat. Pentru mărimile
brățării, consultați ‘’Dimensiunea brățării" la pagina 51.

Înlăturarea brăţării
Pentru a îndepărta brățara:
1. Rotiți Charge 3 cu fata în jos și găsiți încuietoarea brățării - există
câte una pe fiecare capăt în locul în care brățara se intalnește cu
cadrul.
2. Pentru a elibera încuietoarea, apăsați în jos butonul plat de pe curea.

3. Îndepărtaţi ușor brățara de dispozitivul de urmărire pentru a o elibera.

4. Repetați pe cealaltă parte.
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Ataşarea unei noi brăţări
Pentru a atașa o nouă brățară, apăsați-o în capătul dispozitivului de
urmărire până când simțiți că se fixează în poziție.

Dacă aveți probleme cu atașarea brățării sau dacă se simte prea largă,
mișcați ușor brățara înainte și înapoi pentru a vă asigura că este atașată
de dispozitivul de urmărire.
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Elemente de bază
Aflați cum să navigați cel mai bine, să verificați nivelul bateriei și să îngrijiţi
dispozitivul de urmărire.

Navigarea în dispozitivul Charge 3
Charge 3 are un ecran tactil OLED și un buton.
Navigați pe Charge 3 atingând ecranul, glisând în lateral (dintr-o parte
in alta) și în sus și în jos sau apăsând butonul. Pentru a economisi
bateria, ecranul Charge 3 se oprește atunci când nu este utilizat.

Elemente de navigare de bază
Ecranul de pornire este ceasul. Pe ceas:
o
o
o

Glisați în jos pentru a vedea notificările.
Glisați în sus pentru a vedea sfaturile și statisticile zilnice.
Glisați spre stânga pentru a defila prin aplicațiile de pe dispozitivul de
urmărire.
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Pentru a deschide o aplicație, glisați pentru a găsi aplicația, apoi apăsați-o.

Setări rapide
Apăsați și țineți apăsat butonul de pe Charge 3 pentru o utilizare mai
rapidă a serviciului Fitbit Plateste (pe dispozitivele cu Fitbit Plateste
activat) și accesați setările selecte.

În ecranul Setări rapide:
o

o

Când funcția Screen Wake (’’Trezire Ecran’’) este activată, rotiți-vă
încheietura spre dumneavoastră pentru a activa ecranul.
Când setarea Notificări este activată, Charge 3 afișează notificări
de pe telefonul dvs. Pentru informații suplimentare despre
gestionarea notificărilor, consultați sectiunea "Notificari" de la
pagina 21.
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Ajustarea setărilor
Gestionați setările de bază, inclusiv luminozitatea, ritmul cardiac și
sensibilitatea butonului direct pe dispozitivul de urmărire. Deschideți
aplicația Setări și atingeți o setare pentru a o ajusta. Glisați în sus pentru
a vedea lista completă a setărilor.

Verificarea nivelului bateriei
Verificați nivelul bateriei în orice moment: de pe fața ceasului, glisând
în sus. Pictograma nivelului bateriei se află în colțul din stânga sus al
ecranului.
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Dispozitivul dvs. de urmărire continuă să monitorizeze activitatea dvs. până
la epuizarea bateriei.

Îngrijirea dispozitivului Charge 3
Este important să curățați și să uscați în mod regulat dispozitivul dvs. Charge
3. Pentru instrucțiuni și mai multe informații, consultați
fitbit.com/productcare.
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Notificări
Charge 3 poate afișa notificări privind apelurile, mesajele text, calendar
și notificările aplicațiilor din telefon pentru a vă ține la curent. Rețineți
că telefonul și dispozitivul de urmărire trebuie să se afle la mai puțin de
30 de picioare unul față de celălalt pentru a primi notificări.

Configurarea notificărilor
Verificați dacă funcția Bluetooth de pe telefon este pornită iar
telefonul dvs. poate primi notificări (adesea în Setări > Notificări).
Apoi urmați pașii de mai jos pentru a configura notificările:
1. Cu dispozitivul de urmărire în apropiere, din tabloul de bord al
aplicației Fitbit, atingeți pictograma Cont (
) > iconița Charge 3.
2. Apăsați Notificări. Când vi se solicită să cuplați Charge 3, urmați
instrucțiunile de pe ecran. După ce ați conectat dispozitivul dvs.
de urmărire, mesajul "Charge 3" va apărea în lista dispozitivelor
Bluetooth conectate la telefonul dvs. Rețineți că notificările
pentru apeluri, mesaje text și calendar sunt activate automat.
3. Pentru a activa notificările din aplicațiile instalate pe telefon, inclusiv
Fitbit și
WhatsApp, atingeți Notificările aplicației și activați notificările
specifice pe care doriți să le vedeți.
4. Apăsați Notificări> Charge 3 în colțul din stânga sus pentru a reveni la
Setările dispozitivului. Sincronizați dispozitivul dvs. de urmărire pentru a
salva modificările.
Pentru instrucțiuni detaliate despre configurarea notificărilor, consultați
help.fitbit.com.

Vizualizarea notificărilor primite
Atunci când telefonul dvs. și Charge 3 se află în raza de acoperire, o
notificare determină vibrația dispozitivului de urmărire. Dacă nu citiți
notificarea la primire, o puteți verifica mai târziu glisând în jos pe ecranul
de ceas.
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Gestionarea notificărilor
Charge 3 stochează până la 10 notificări, după care cele mai vechi sunt
înlocuite pe măsură ce le primiți pe cele noi. Notificările se șterg
automat după 24 de ore.
Pentru a gestiona notificările:
Din ceas, glisați în jos pentru a vedea notificările și apăsați
orice notificare pentru a o extinde.
l Pentru a șterge o notificare, apăsați pentru a o extinde. Apoi glisați
în jos și atingeți optiunea Sterge.
l Pentru a șterge simultan toate notificările, glisați în partea de sus
a notificărilor și apăsați optiunea Sterge tot.
l

Oprirea notificărilor
Puteți dezactiva toate notificările din Charge 3 sau dezactiva anumite
notificări utilizând aplicația Fitbit.
Pentru a dezactiva toate notificările:
1. Apăsați și țineți apăsat butonul de pe dispozitivul dvs. de urmărire
pentru a ajunge la ecranul cu setări rapide.
2. Apăsați Notificări pentru a le dezactiva.
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Pentru a dezactiva anumite notificări:
1. Cu dispozitivul de urmărire în apropiere, din tabloul de bord al
aplicației Fitbit, atingeți pictograma Cont (
) > iconita Charge 3 >
Notificări.
2. Dezactivați notificările pe care nu mai doriți să le primiți pe dispozitivul
de urmarire.
3. Apăsați Notificări > Charge 3 din colțul stânga sus pentru a
reveni la setările dispozitivului. Sincronizați dispozitivul dvs.
de urmărire pentru a salva modificările.
Rețineți că dacă utilizați setarea Nu deranjați din telefonul dvs.,
notificările sunt dezactivate până când dezactivați această setare.
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Modul timp
O alarmă silențioasă utilizează vibrațiile pentru a vă trezi ușor sau
pentru a vă avertiza în momentul specificat. Configurați până la 8
alarme care apar o dată sau în mai multe zile ale săptămânii. De
asemenea, puteți să cronometrați evenimentele cu ajutorul
cronometrului sau să setați o numărătoare inversă.
Pentru mai multe informații despre setarea și gestionarea alarmei, consultați
help.fitbit.com.

Activarea sau dezactivarea unei alarme
După ce ați setat o alarmă, o puteți dezactiva sau reactiva direct de pe
Charge 3 fără a deschide aplicația Fitbit. În aplicația Fitbit puteți doar
seta alarmele.
Pentru a activa sau a dezactiva alarmele:
1. Din ecranul cu ceas, glisați până când găsiți aplicația Alarme.
2. Derulați până când găsiți alarma pe care doriți să o activați sau să o
dezactivați.
3. Atingeți pentru a activa sau a dezactiva alarma.
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Anularea sau amanarea unei alarme
Când porneste alarma silențioasă, dispozitivul de urmarire clipește și
vibrează. Pentru a anula alarma, apăsați butonul. Pentru a amâna
alarma timp de 9 minute, apăsați pictograma ZZZ. Puteți amâna alarma
de câte ori doriți. Charge 3 intră automat în modul amânare dacă
ignorați alarma mai mult de 1 minut.
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Cronometrarea evenimentelor cu ajutorul
cronometrului
Pentru a utiliza cronometrul:
1. În Charge 3, deschideți aplicația Cronometre.
2. Dacă ați utilizat anterior cronometrul de numărătoare
inversă, glisați spre dreapta pentru a alege functia
cronometru.

3. Atingeți pictograma de redare pentru a porni cronometrul.

4. Apăsați pictograma pauză pentru a opri cronometrul.
5. Glisați în sus și apăsați pictograma de resetare pentru a reseta
cronometrul sau apăsați butonul pentru a ieși.
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Configurarea cronometrului de numărătoare
inversă
Pentru a utiliza cronometrul de numărătoare inversă:
1. În Charge 3, deschideți aplicația Cronometre.
2. Dacă ați utilizat cronometrul anterior, glisați spre stânga
pentru a alege funcția numărătoare inversă.

3. Apăsați pictograma cronometru.
4. Atingeți numerele și defilați pentru a seta cronometrul.
5. Apăsați butonul pentru a reveni la ecranul numărătoare inversă.
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6. Atingeți pictograma de redare pentru a porni cronometrul.
Charge 3 clipește și vibrează când timpul alocat este terminat.
7. Apăsați butonul pentru a opri alerta.

Pentru mai multe informații despre cum să utilizați cronometrul, consultați
help.fitbit.com.

28

Activitate și Somn
Charge 3 urmărește continuu o varietate de statistici ori de câte
ori îl purtați. Informațiile sunt transferate în aplicația Fitbit de
fiecare dată când sincronizați dispozitivul de urmărire.

Vizualizarea statisticilor dvs.
De pe fața ceasului, glisați în sus până la Fitbit Azi pentru a vedea
recomandarile și statisticile zilnice, inclusiv:
o

o

o
o

Statisticile de bază: pașii efectuați astăzi, caloriile arse,
distanța acoperită, etajele urcate și minutele active
Activitatea orară: pașii efectuați în această oră și numărul
de ore în care ați indeplinit obiectivul orar de activitate
Ritmul cardiac: frecvența cardiacă actuală și intervalul de ritm cardiac
Urmărirea sănătății feminine: informații despre stadiul actual al
ciclului menstrual (dacă nu utilizați funcția de sănătate
feminină în aplicația Fitbit, această iconiță nu va apărea)

Găsiți istoricul dvs. complet și alte informații detectate automat de
către dispozitivul dvs. de urmărire, cum ar fi etapele de somn, în
aplicația Fitbit.
Toate statisticile Charge 3 cu excepția somnului, se resetează la miezul nopții
pentru a începe o nouă zi.

Urmărirea unui obiectiv zilnic de activitate
Charge 3 urmărește progresul dvs. spre un obiectiv zilnic de activitate
la alegere. Când atingeți obiectivul, dispozitivul de urmărire vibrează și
afisează o sărbătoare.

Selectarea unui obiectiv
Implicit, obiectivul dvs. este de 10.000 de pași pe zi, însă este posibil
să fi schimbat acest obiectiv în timpul configurării. Puteți modifica
obiectivul pentru distanța parcursă, calorii arse sau minute active și
29

puteți selecta o valoare corespunzătoare.
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De exemplu, poate doriți să păstrați pașii ca obiectiv, insă să schimbați
obiectivul de la 10.000 la 20.000 de pași.
Pentru instrucțiuni privind modificarea obiectivului, consultați help.fitbit.com.

Vizualizarea progresului obiectivului
Pentru informații despre modul în care puteți vedea progresul
detaliat spre atingerea obiectivului dvs., consultați ‘’Vizualizarea
statisticilor dvs." pe pagina anterioară.

Urmărirea activităţii orare
Charge 3 vă ajută să rămâneți activi pe tot parcursul zilei, urmărind
când vă aflați în staționare și reamintindu-vă să vă miscați.
Mementourile vă impulsionează să faceți cel puțin 250 de pași în fiecare
oră. Veți simți o vibrație și veți vedea un memento pe ecran cu 10
minute înainte de expirarea orei în cazul în care nu ați parcurs 250 de
pași. Când atingeți obiectivul de 250 de pași după primirea mementoului, veți simți o a doua vibrație și veți vedea un mesaj de felicitare.

Pentru mai multe informații despre activitatea orară, inclusiv modul de
personalizare a orelor de primire a mementourilor, consultați
help.fitbit.com.

Urmărirea somnului
Purtați Charge 3 în pat pentru a urmări automat timpul de somn și
etapele de somn. Pentru a vedea statisticile de somn, sincronizați
dispozitivul dvs. de urmărire atunci când vă treziți și verificați aplicația
pentru a vedea statisticile.
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Pentru mai multe informații despre urmărirea somnului, consultați
help.fitbit.com.

Configurarea unui obiectiv de somn
În mod implicit, aveți un obiectiv de somn de 8 ore pe noapte. Puteți
personaliza acest obiectiv pentru a vă satisface nevoile.
Pentru mai multe informații despre obiectivul dvs. de somn, inclusiv
despre modificarea acestuia, consultati help.fitbit.com.

Configurarea unui memento pentru ora de culcare

Aplicația Fitbit vă poate recomanda timpi de culcare și ore de trezire in mod
constant pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți coerența ciclului de somn. Puteți
alege să fiți notificat în fiecare seară când este timpul să începeți să vă pregătiți
pentru somn.
Pentru mai multe informații despre modul de setare a mementourilor pentru
culcare, consultați help.fitbit.com.

Aflaţi informaţii cu privire la obiceiurile dvs. de somn
Charge 3 urmărește mai multi indicatori de somn, inclusiv ora de culcare,
timpul de somn și timpul petrecut în fiecare etapă de somn. Urmăriți-vă
somnul cu Charge 3 și verificați aplicația Fitbit pentru a înțelege cum se
compară tiparele dvs. de somn cu cele ale persoanelor de același sex și vârsta.
Pentru mai multe informații despre etapele de somn, consultați
help.fitbit.com.

Vizualizaţi ritmul dvs. cardiac
Charge 3 urmărește ritmul dvs. cardiac pe tot parcursul zilei cu ajutorul
tehnologiei PurePulse. Glisați în sus din ecranul ceasului pentru a vedea
frecvența cardiacă și intervalul de ritm cardiac în timp real. Pentru mai
multe informații despre statisticile disponibile în dispozitivul dvs de
urmărire, consultați "Vizualizarea statisticilor" la pagina 29.
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În timpul unui antrenament, Charge 3 vă arată intervalul de ritm
cardiac pentru a vă ajuta să controlați intensitatea de antrenament
aleasă de dvs.
Pentru mai multe informații despre intervalele de frecvență cardiacă din
Charge 3, consultați "Verificați frecvența cardiacă" la pagina 41.

Ajustarea setărilor de ritm cardiac
Setarea de ritm cardiac de pe Charge 3 are două opțiuni:
Off / Oprit—Funcția de urmărire a ritmului cardiac este oprită.
l On / Portnit — Funcția de urmărire a ritmului cardiac este pornită
atunci când dispozitivul se află pe încheietura dvs.
l

Pentru a ajusta setarea de ritm cardiac de pe Charge 3, atingeți
aplicația Setări > Ritm Cardiac. Pentru mai multe informații despre
ajustarea dispozitivului de urmărire a ritmului cardiac, consultați
help.fitbit.com.

Practicarea respirației ghidate
Aplicația Relaxare a dispozitivului Charge 3 oferă sesiuni personalizate
de respirație ghidată pentru a vă ajuta să găsiți momente de calm pe
parcursul zilei. Puteți alege între sesiuni de două minute și cinci minute.
Pentru a începe o sesiune:
1. În dispozitivul Charge 3, deschideți aplicația Relaxare.

2. Sesiunea de două minute este prima opțiune. Glisați spre
stânga pentru a alege sesiunea de cinci minute.
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3. Apăsați simbolul de redare pentru a începe sesiunea și urmați
instrucțiunile de pe ecran.

După exercițiu, veți vedea un rezumat care vă arată alinierea (cât de
bine ați urmat indemnul de respirație), ritmul cardiac la începutul și la
sfârșitul sesiunii și numărul de zile în care ați efectuat o sesiune de
respirație ghidată în această săptămână.
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Toate notificările sunt dezactivate automat în timpul sesiunii. Dacă
setați o alarmă, Charge 3 va vibra la momentul specificat.
Pentru mai multe informații despre sesiunile de respirație ghidată,
inclusiv despre beneficiile practicării respirației profunde și informații
privind siguranța, consultati help.fitbit.com.
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Fitness și Exercitii
Urmăriți activitatea prin aplicația Exercitii și stabiliți obiectivele de
antrenament pe baza distanței, a timpului sau a caloriilor. Sincronizați
Charge 3 cu aplicația Fitbit și apoi partajați activitatea cu prietenii și
familia pentru a vă ajuta să nu va abateti de la obiectiv, pentru a
compara nivelul dvs. general de fitness cu persoanele de aceeasi vârsta
ca și dvs. și multe altele.

Urmărirea automată a antrenamentelor
Charge 3 recunoaște și înregistrează automat activități cu mișcare intensa
de cel puțin 15 minute - inclusiv alergare, antrenamente cu intervale, înot
și yoga - prin caracteristica SmartTrack. Sincronizați-vă dispozitivul
pentru a vedea statisticile de bază despre activitatea dvs. în istoricul
exercițiilor.
Pentru mai multe informații despre activitatea de urmărire, consultați
help.fitbit.com.

Urmărirea și analizarea exercițiilor cu ajutorul
aplicației Exerciții
Urmăriți exerciții specifice - cum ar fi alergatul, mersul cu bicicleta,
înotul sau exercitiile cu greutăți - cu ajutorul aplicației Exercitii de pe
Charge 3 pentru a vedea statistici în timp real, inclusiv date privind
ritmul cardiac, caloriile arse și timpul scurs și un rezumat postantrenament pe încheietura mâinii dvs. Pentru statistici complete
despre antrenamente și informații despre traseu și ritm în cazul în care
ați utilizat GPS-ul, consultați istoricul exercițiilor în aplicația Fitbit.
Notă: caracteristica GPS conectat de pe dispozitivul Charge 3
funcționează cu senzorii GPS de pe telefonul dvs. aflat în apropiere.

Cerințe GPS
GPS conectat este disponibil pentru toate telefoanele compatibile cu senzori
35

GPS. Pentru mai multe informații despre configurarea GPS-ului conectat,
consultați help.fitbit.com.
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1. Pentru a utiliza GPS conectat, activați funcțiile Bluetooth și GPS de pe
telefonul dvs.
2. Asigurați-vă că aplicația Fitbit are permisiunea de a utiliza serviciile GPS
sau de localizare.
3. Verificați dacă GPS-ul conectat este activat pentru exerciții.
a. Deschideți aplicația Exercitii și glisați spre stânga pentru a
găsi exercițiul pe care doriți să îl urmăriți.
b. Glisați în sus și asigurați-vă că funcția Utilizati GPS-ul telefonului este
Activată.
4. Păstrați-vă telefonul cu dvs. în timp ce va antrenați.

Urmărirea unui exercitiu
Pentru a urmări un exercițiu:
1.
2.
3.
4.

În dispozitivul dvs. de urmărire, deschideți aplicația Exercitii.
Glisați spre stânga pentru a găsi un exercițiu.
Apăsați pe exercițiu pentru a-l selecta.
Apăsați Start pentru a începe exercițiul sau atingeți Setare
Obiectiv pentru a alege un obiectiv de timp, distanță sau calorii, în
funcție de activitate.

Notă: dacă exercițiul utilizează GPS, veți vedea o pictogramă telefon în
partea stângă sus, pe măsură ce dispozitivul dvs. de urmărire se
conectează la senzorii GPS ai telefonului. Când ecranul afișează mesajul
"conectat" iar Charge 3 vibrează, GPS-ul este conectat.
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5. Atingeți pictograma de redare pentru a începe urmărirea exercițiului.
Charge 3 arată mai multe statistici în timp real, inclusiv ritmul cardiac,
caloriile arse și timpul scurs. Atingeți statisticile de mijloc pentru a vedea
statistici suplimentare.

6. Când ați terminat antrenamentul sau doriți să faceți o pauză, apăsați
butonul.
7. Apăsați din nou butonul și apăsați Terminare pentru a finaliza
antrenamentul.
8. Glisați în sus pentru a vedea rezumatul antrenamentului.
9. Apăsați iconita ’’văzut’’ pentru a închide ecranul rezumativ.

Personalizarea setărilor de exerciții
Personalizați setările pentru diverse exerciții. De exemplu, puteți activa
sau dezactiva funcția de GPS conectat, puteți urmări alergarea in mod
automat fără a deschide aplicația Exercitii (cunoscută sub numele de
detectare alergare) și puteți întrerupe automat o activitate atunci când
vă opriți din mișcare (cunoscută sub numele de pauză automată). Pentru
a urmări alergarea cu ajutorul GPS-ului, telefonul trebuie să se afle în
apropiere.
Pentru a personaliza o setare de exercițiu:
1. Din tabloul de bord al aplicației Fitbit, atingeți pictograma Cont
) > iconita Charge 3 > Comenzi rapide pentru exerciții.
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2. Apăsați pe exercițiul pe care doriți să-l personalizați.
3. Alegeți setările pe care doriți să le personalizați, cum ar fi GPS conectat și
Sugestii.
4. Sincronizați pentru a vedea setările personalizate pe dispozitivul Charge
3.

Verificati sumarul antrenamentului dvs.
După ce ați finalizat un antrenament, Charge 3 afisează un rezumat al
statisticilor dvs.
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Sincronizați dispozitivul dvs. de urmărire cu aplicația Fitbit pentru a
salva antrenamentul în istoricul exercițiilor. Acolo puteți găsi statistici
suplimentare și puteți vedea traseul și altitudinea la care ati urcat dacă
ați utilizat GPS conectat.

Configurarea unui obiectiv de exerciții
Stabiliți un obiectiv de timp, distanță sau calorii în funcție
de tipul exercițiului. Pentru a seta un obiectiv de exercițiu:
1. După ce alegeți un exercițiu, atingeți Setare Obiectiv.

2. Glisați în sus pentru a alege obiectivul exercițiului dvs., cum ar fi distanța,
timpul sau caloriile.

3. După ce vă stabiliți obiectivul, atingeți pictograma de redare pentru a
începe exercițiul.
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4. Charge 3 vibrează ușor și ecranul clipește atunci când atingeți obiectivul.

Verificarea ritmului dvs. cardiac
Intervalele de ritm cardiac vă ajută să atingeți intensitatea dorita a
antrenamentului. Charge 3 arată intervalul dvs. cardiac curent și
progresul catre frecvența dvs. cardiacă maximă lângă afisajul de ritm
cardiac. În aplicația Fitbit, puteți vedea timpul petrecut în intervale întro anumita zi sau in timpul unui anumit exercițiu. Trei intervale bazate
pe recomandările Asociatiei Americane pentru Inima sunt disponibile în
mod implicit sau puteți crea un interval personalizat dacă aveți o
anumită frecvență cardiacă pe care o vizați.

Intervalele prestabilite de ritm cardiac
Intervalele implicite de ritm cardiac sunt calculate utilizând frecvența
cardică maximă estimată. Fitbit calculează frecvența cardiacă maximă cu
formula comună de 220 minus vârsta dumneavoastră.
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Iconița Zona
În
afara
Zonei

Calcul
Descriere
Sub 50% Ritmul dvs. cardiac poate fi ridicat, dar nu este suficient
din ritmul pentru a fi considerat exercițiu.
dvs.
cardiac
maxim

Arder Între 50%
e
si
grăsim 69% din
i
ritmul dvs.
cardiac
maxim

Aceasta este o zonă de exerciții de intensitate mică
până la medie. Această zonă poate fi un loc bun de
începere pentru începători. Este denumit intervalul de
ardere a grăsimilor deoarece un procent mai mare de
calorii este ars din grăsimi, însa rata totală de ardere a
caloriilor este mai mică.

70%
Cardio Între
si
84% din
ritmul dvs.
cardiac
maxim

Aceasta este o zonă de exerciții de intensitate
medie-mare. În acest interval vă solicitați, dar nu
vă fortați. Pentru majoritatea oamenilor aceasta
este zona de exerciții vizată.

Vârf

Peste
85% din
ritmul
dvs.
cardiac
maxim

Aceasta este o zonă de exerciții de intensitate
ridicată. Această zonă este pentru sesiuni scurte
intense care îmbunătățesc performanța și viteza.

Intervale de ritm cardiac personalizate
În loc să utilizați intervalele prestabilite de ritm cardiac, puteți configura o
zonă personalizată sau o frecvență cardiacă maximă personalizată dacă
aveți în vedere o anumită țintă. De exemplu, sportivii de elită ar putea
avea o țintă care diferă de recomandările Asociatiei Americane pentru
Inima pentru persoanele obișnuite. Când vă aflați în zona dvs.
personalizată, veți vedea o inimă plină pe dispozitivul dvs. de urmărire.
Când nu sunteți în zonă, veți vedea un contur al inimii.
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Pentru mai multe detalii despre urmărirea ritmului cardiac, inclusiv linkuri către informații relevante ale Asociatiei Americane pentru Ritm
Cardiac, consultați help.fitbit.com.

Partajarea activitații dvs.
După ce finalizați un antrenament, sincronizați dispozitivul dvs. de
urmărire cu aplicația Fitbit pentru a vă partaja statisticile cu prietenii
și familia.
Pentru mai multe informații despre cum să partajați activitatea, consultați
help.fitbit.com.

Urmărirea scorului dvs. fitness cardio
Urmăriți-vă capacitatea cardiovasculară generală cu Charge 3. Din
tabloul de bord al aplicației Fitbit, atingeți iconița pentru ritm cardiac și
apoi glisați spre stânga pentru a vedea scorul dvs. de fitness cardiac
(cunoscut și sub denumirea VO2 Max) și nivelul de fitness cardiac, care
compară statisticile dvs. cu cele ale persoanelor de aceeasi varsta si
sex.
Pentru mai multe informații despre fitness cardio, inclusiv sfaturi
pentru îmbunătățirea scorului, consultați help.fitbit.com.
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Vremea
Aplicația Meteo de pe dispozitivul Charge 3 afișează vremea în locația
dvs. curentă, precum și din două locații suplimentare la alegerea dvs.

Verificați vremea
Pentru a verifica vremea curentă, deschideți aplicația Meteo de pe
dispozitivul dvs de urmărire. În mod prestabilit, aplicația Meteo
afișează locația dvs. curentă. Glisați spre stânga pentru a vedea
vremea în locațiile suplimentare pe care le-ați adăugat.
În cazul în care vremea pentru locația dvs. curentă nu apare, verificați dacă
ați activat serviciile de localizare pentru aplicația Fitbit. Dacă schimbați
locațiile, sincronizați dispozitivul dvs. de urmărire pentru a vedea noua
locație în aplicația Meteo.

Adăugarea sau eliminarea unui oras
Pentru a adăuga sau a elimina un oraș:
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1. Deschideți aplicația Fitbit și atingeți pictograma Cont
Charge 3.
2. Apăsați Aplicații.

) > iconița

) de lângă Vreme. Este posibil
3. Atingeți pictograma roată zimțată
să fie necesar să derulați în jos pentru a găsi aplicația.
4. Apăsați Adaugă Oraș pentru a adăuga până la 2 locații
suplimentare sau apăsați Editare > pictograma X pentru a șterge
o locație. Rețineți că nu puteți șterge locația dvs. curentă.
5. Sincronizați dispozitivul dvs. de urmărire cu aplicația Fitbit pentru a
vedea lista actualizată a locațiilor pe dispozitivul dvs. de urmărire.
Pentru mai multe informații despre configurarea aplicației Meteo, consultați
help.fitbit.com.
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Repornire, Ștergere, și Actualizare
Reporniți Charge 3 pentru a reinițializa dispozitivul dvs. și a solutiona
problemele de bază. Ștergeți dispozitivul dacă doriți să oferiti Charge 3
unei alte persoane.

Repornire Charge 3
Țineți apăsat butonul de pe dispozitivul de urmărire timp de 8 secunde.
Când vedeți sigla Fitbit iar dispozitivul de urmărire vibrează,
dispozitivul de urmărire a fost repornit.
Repornirea dispozitivului de urmărire reinițializează dispozitivul, insă nu șterge
niciun fel de date.

Ștergerea dispozitivului Charge 3
O resetare din fabrică șterge toate aplicațiile și datele personale din
dispozitivul Charge 3. Dacă doriți să oferiți Charge 3 unei alte persoane
sau doriți să il returnați în vederea rambursării, mai întâi efectuați o
resetare din fabrică:
Din Charge 3, deschideți aplicația Setări > Despre > Ștergere date utilizator.

Actualizare Charge 3

Punem la dispozivie îmbunătățiri gratuite ale caracteristicilor și îmbunătățiri ale
produselor prin actualizări de firmware. Vă recomandăm să actualizați
dispozitivul Charge 3.
Când este disponibilă o actualizare, veți vedea o notificare în aplicația Fitbit,
care vă recomandă actualizarea. Când începe actualizarea, pe Charge 3 și în
aplicația Fitbit apare o bară de progres până când actualizarea este finalizată.
Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că dispozitivul de urmărire este
încărcat și se poate conecta la rețeaua dvs. Wi-Fi.
Mentineți dispozitivul de urmărire și telefonul aproape unul de altul în timpul
procesului de actualizare.
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Notă: Actualizarea dispozitivului Charge 3 durează câteva minute și poate fi
solicitantă pentru baterie. Vă recomandăm să conectați dispozitivul de urmărire
la încărcător înainte de a începe o actualizare.
Dacă întâmpinați probleme la actualizarea dispozitivului de urmărire,
consultați help.fitbit.com.
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Depanare
În cazul în care dispozitivul de urmărire nu funcționează corect, consultați
îndrumările de depanare de mai jos. Accesați help.fitbit.com pentru mai multe
informații.

Absența semnalului de ritm cardiac
Charge 3 urmărește continuu ritmul dvs. cardiac în timp ce va antrenați
și pe parcursul zilei. Ocazional, senzorul de frecvență cardiacă de pe
dispozitivul dvs. de urmărire poate întâmpina dificultăți în găsirea unui
semnal bun. Când se întâmplă acest lucru, veți vedea linii întrerupte în
locul în care apare de obicei ritmul cardiac curent.

Dacă nu primiți semnal de ritm cardiac, mai întâi asigurați-vă că purtați
dispozitivul de urmărire în mod corect, fie prin mutarea acestuia mai sus
sau mai jos pe încheietura mâinii, fie prin strângerea sau slăbirea bratarii.
Charge 3 trebuie să fie în contact cu pielea dvs. După ce țineți brațul
nemiscat și drept pentru o perioadă scurtă de timp, ar trebui să vedeți din
nou ritmul cardiac.

Absența semnalului GPS
Factorii de mediu incluzând clădiri înalte, păduri dense, dealuri abrupte
și chiar acoperire de nori groși pot interfera cu capacitatea telefonului
dvs. de a se conecta la Sateliți GPS. Dacă telefonul dvs. caută un
semnal GPS în timpul unui exercițiu, veți vedea mesajul "se conecteaza"
în partea de sus a ecranului.
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Pentru rezultate optime, așteptați ca telefonul să găsească semnalul
înainte de a începe antrenamentul.

Comportament neașteptat
Dacă întâmpinați una dintre următoarele probleme, aceasta poate fi
rezolvată prin repornirea dispozitivului dvs. de urmărire:
l
l
l

Nu se sincronizează în ciuda configurației reușite
Nu răspunde la atingeri în ciuda faptului că este încarcat
Nu urmăreste pașii dvs. sau alte date

Pentru instrucțiuni despre repornirea dispozitivului dvs. de urmărire,
consultați "Repornire Charge 3" la pagina 46. Pentru soluții de
depanare suplimentare sau pentru contactarea asistenței pentru
clienți, consultați help.fitbit.com.
Când vedeți sigla Fitbit iar dispozitivul de urmărire vibrează,
aceasta înseamnă că dispozitivul de urmărire a fost repornit.
După ce reporniți dispozitivul de urmărire, îl puteți deconecta de la
cablul de încărcare și îl puteți utiliza. Pentru soluții de depanare
suplimentare sau pentru a contacta asistența pentru clienți, consultați
help.fitbit.com.
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Informații Generale și Specificații
Senzori
Fitbit Charge 3 conține următorii senzori și motoare:

Materiale
Carcasa și catarama dispozitivului Charge 3 sunt fabricate din aluminiu
anodizat. În timp ce aluminiul anodizat poate conține urme de nichel,
care pot cauza o reacție alergică unei persoane cu sensibilitate la
nichel, cantitatea de nichel din toate produsele Fitbit respectă directiva
stringentă a Uniunii Europene privind nichelul.
Brățara clasică Fitbit Charge 3 este fabricată dintr-un material
elastomer flexibil, durabil, similar cu cel folosit pentru multe ceasuri
sportive.

Tehnologie Wireless
Charge 3 conține un dispozitiv emițător-receptor radio Bluetooth 4.0.

Feedback Haptic
Charge 3 conține un motor de vibrații pentru alarme, obiective, notificări,
aplicații și mementouri.

Bateria
Charge 3 conține o baterie reîncărcabilă de litiu-polimer.
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Memorie
Charge 3 stochează statisticile și datele dvs. timp de 7 zile între timpii
în care vă sincronizați dispozitivul de urmărire. Datele stocate constau
în statistici pe toată ziua (inclusiv pași, distanță, calorii arse, minute
active, ritm cardiac și ore fixe comparativ cu orele active), precum și
stadii de somn, activitate SmartTrack și date despre exerciții.
Vă recomandăm să vă sincronizați dispozitivul de urmărire cel puțin o dată pe
zi.

Afișaj
Charge 3 are un afisaj OLED cu ecran tactil.

Dimensiune brățară
Dimensiunile brățărilor sunt prezentate mai jos. Rețineți că brățările
accesoriu vândute separat pot varia ușor.
Brățară mică
Brățară mare

Potrivită pentru o încheietură cu dimensiunea cuprinsă între 5.5 7.1 inci (140 - 180 mm) în circumferință
Potrivita pentru o incheietura cu dimensiunea cuprinsă intre 7.1 8.7 inci (180 - 220 mm) în circumferință

Condiții de mediu
Temperatura de funcționare

Între 14° - 113° F
(între -10° - 45° C)

Temperatura de nefuncționare

Între -4° - 14° F
(între -20° - -10° C)
Între 113° - 140°F
(între 45° - 60° C)

Altitudinea maximă de funcționare

30,000 picioare
(9,144 m)
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Aflați mai multe
Pentru a afla mai multe despre dispozitivul de urmărire și tabloul de bord,
accesați help.fitbit.com.

Politica de returnare și garanția
Puteți găsi informații privind garanția și politica de
returnare fitbit.com la adresa fitbit.com/legal/returnsand-warranty.
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Notificări de Reglementare & Siguranță
Denumire model: FB409 si FB410
Conținutul de reglementare pentru regiuni selectate poate fi, de
asemenea, vizualizat pe dispozitiv. Pentru a vizualiza conținutul:
Setări > Despre > Informații de reglementare

SUA: Declarația Comisiei Federale de
Comunicații (FCC)
Model FB410:
FCC ID: XRA
Model FB409
FCC ID: XRAFB409
Notă către utilizator: ID-ul FCC poate fi, de asemenea, vizualizat pe
dispozitiv. Instrucțiuni pentru vizualizarea conținutului din meniu:
Setări > Despre > Informații de reglementare
Acest dispozitiv respectă sectiunea 15 din Regulile
FCC. Funcționarea se află sub rezerva următoarelor
două condiții:
1. Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv
interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a
dispozitivului.
Avertisment FCC
Schimbarile sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres
de către partea responsabilă de conformitate pot anula autoritatea
utilizatorului de a folosi echipamentul.
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Nota: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă
limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu
sectiunea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a
oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o
instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate
radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în
conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare
comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că
interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest
echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau de
televiziune, ce pot fi determinate prin oprirea și pornirea
echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze
interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
Reorientarea sau relocarea antenei receptoare.
Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
l Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit
de cel la care este conectat receptorul.
l Consultarea furnizorului sau unui tehnician radio / TV experimentat
pentru asistență.
l
l

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele FCC și IC pentru expunerea la
frecvențe radio în medii publice sau necontrolate.

Canada: Declarația Industry Canada (IC)
Model FB410:
IC: 8542A-FB410
Model FB409:
IC: 8542A-FB409
Observație pentru utilizator: ID-ul IC poate fi, de asemenea, vizualizat
pe dispozitivul dvs. Instrucțiuni pentru vizualizarea conținutului din
meniu:
Setări > Despre > Informații de reglementare
Acest dispozitiv îndeplinește cerințele IC pentru expunerea la frecvențe radio în
medii publice sau necontrolate.
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Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des
environnements publics ou incontrôlée
Notă IC pentru utilizatori in limba Engleză / franceză în conformitate cu
editia curenta RSS GEN: Acest dispozitiv respectă standardele licenței
Industry Canada fiind scutit de standardele RSS.
Funcționarea se afla sub rezerva următoarelor două condiții:
1. acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și
2. acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv
interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a
dispozitivului.
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

Uniunea Europeana (UE)
Declaratia de Conformitate UE Simplificata
Prin urmare, Fitbit, Inc. declară că tipul de echipament radio Model
FB409 este în conformitate cu Directiva 2014/53 / UE. Textul
integral al declarației UE de conformitate este disponibil la
următoarea adresă de internet: www.fitbit.com/safety
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB409 die
Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EUKonformitätserklärungen 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

Argentina
Model FB409:

C-21863
Model FB410:

C-21864

China
CMIIT ID: 2018DJ3954
China RoHS
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部件名称
Denumire piesa

Model FB409
表带和表扣
(Curea si
Catarama)
电子
(Electronics)

有毒和危险品
铅

Substante sau Elemente Toxice si Periculoase

多溴化二苯
醚

水银

镉

六价铬

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr(VI))

多溴化苯
(PBB)

O

O

O

O

O

O

--

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

(PBDE)

(Battery)
电池
充电线
de
incarcare) O
O
(Cablu
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(indică faptul că conținutul substanței toxice și
periculoase în toate materialele omogene ale piesei este sub cerința
limită de concentrație descrisă în GB / 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 (indică faptul că conținutul substanței toxice și
periculoase în cel puțin
un material omogen al piesei depășește cerința limită de concentrație
descrisă în GB / T 26572).

India
Denumire model FB409
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Conținutul de reglementare pentru regiuni selectate poate fi, de
asemenea, vizualizat pe dispozitiv. Pentru a vizualiza conținutul:
Setări > Despre > Informații de reglementare

Indonezia
Denumire model FB409
56621/SDPPI/2018
3788

Israel
Model FB409
51-64667 התאמה א יש ור
המ וצר של המ וד ולאר י בחלק טכנ י ש ינ ו י כל לבצע א י ן.
Model FB410
51-64668 התאמה א יש ור
המ וצר של המ וד ולאר י בחלק טכנ י ש ינ ו י כל לבצע א י ן.

Japonia
Model FB410
Notificare către utilizator: Conținutul de reglementare pentru această
regiune poate fi, de asemenea, vizualizat pe dispozitiv. Pentru a
vizualiza conținutul:
Setări > Despre > Informații de reglementare
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Mexic

Modelele FB409 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

Maroc
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 16935 ANRT 2018
Date d’agrément: 28/06/2018
Denumire model FB409
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 16934 ANRT 2018
Date d’agrément: 28/06/2018

Nigeria
Modelel FB409 si FB410
Conectarea și utilizarea acestui echipament de comunicații este permisă de
catre Comisia de Comunicații din Nigeria.
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Oman
Denumire model
FB409 OMANTRA/TA-R/5771/18
D100428
Denumire model FB410
OMAN-TRA/TA-R/5773/18
D100428

Filipine
Model FB410

Serbia
Modelele FB409 si FB410

И 005 18
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Corea de sud
Model FB410
클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모
든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

Taiwan
Model FB410
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。
Traducere:
Articolul 12
Societățile, firmele sau utilizatorii nu vor modifica frecvența, spori
puterea sau schimba funcțiile și caracteristicile designului original
al mașinilor electrice cu frecventă redusă certificate, fără
permisiune.
Articolul 14
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Funcționarea mașinilor electrice cu frecventă joasă nu va afecta siguranța
de navigație și nici nu va interfera cu comunicari legale, în cazul în care
se constată o interferentă, serviciul va fi suspendat pană la realizarea
imbunătătirilor și dispariția interferenței. Comunicarea legală mentionată
mai sus se referă la telecomunicațiile fără fir /wireless operate în
conformitate cu legile și reglementările în domeniul telecomunicațiilor.
Mașinile electrice cu frecventă joasă trebuie să poată tolera interferența
cu mașinile și echipamentele electrice cu radiații cu unde electrice pentru
comunicații legale sau aplicații industriale și științifice.
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。
Traducere:
“Utilizarea excesivă poate deteriora
vederea” Repaus timp de 10 minute după
fiecare 30 de minute de utilizare.
Copiii sub 2 ani vor evita acest produs. Copiii de 2 ani sau peste nu ar
trebui să fie expusi la ecran mai mult de o oră.
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

Traducere:
Avertizare
baterie:

Acest dispozitiv utilizează o baterie de litiu.
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Dacă nu se respectă următoarele reguli, durata de viață a
acumulatorului litiu-ion din dispozitiv poate fi scurtată sau există riscul
de deteriorare a dispozitivului, incendiu, arsuri chimice, scurgeri de
electroliți și / sau vatamare.
Nu dezasamblați, nu perforați sau nu deteriorați dispozitivul sau
bateria.
l Nu scoateți și nu încercați să scoateți bateria pe care utilizatorul nu o
poate înlocui.
l Nu expuneți bateria la flăcări, explozii sau alte pericole.
l Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a scoate bateria.
l

Emiratele Arabe Unite
Model FB410
Nr. Inregistrare TRA:
ER63686/18 Nr. furnizor:
DA35294/14
Model FB409
Nr. Inregistrare TRA:
ER63685/18 Nr. furnizor:
DA35294/14

Vietnam
Model FB410
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Declaratia de siguranță
Acest echipament a fost testat pentru a se conforma cu certificarea de
siguranță în conformitate cu specificațiile standardului EN: EN60950-1:2006
+ A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.
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©2018 Fitbit, Inc. Toate drepturile rezervate. Fitbit și sigla Fitbit
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Fitbit în SUA și în alte țări. O listă mai completă a mărcilor
comerciale Fitbit poate fi găsită la
http://www.fitbit.com/legal/trademark-list. Mărcile comerciale
menționate ale terților sunt proprietatea acestora.

