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Darbo pradžia
Su „Fitbit Charge 3“ geriau pažinkite savo kūną, sveikatą ir vykdomą pažangą.
Skirkite šiek tiek laiko ir peržiūrėkite visą saugos informaciją, kurią rasite
fitbit.com/safety.

Vadovo aprašymas
Paaiškinsime kaip susikurti „Fitbit®“ paskyrą ir įsitikinti, kad išmanioji apyrankė
gali perduoti surinktus duomenis į Jūsų skydelį. Skydelyje nustatysite tikslus,
analizuosite istorinius duomenis, identifikuosite tendencijas, vesite maisto ir
vandens vartojimo žurnalą, dalinsitės su draugais ir dar daugiau. Atlikę „Charge 3“
nustatymus galite pradėti judėti.

Toliau paaiškinsime kaip rasti ir naudotis Jus dominančiomis funkcijomis ir kaip
redaguoti savo nuostatas. Išsamesnė informacija, patarimai ir trikčių šalinimo
veiksmai pateikiami mūsų išsamiame žinyne, kurį rasite padeda.fitbit.com.

Komplektacija
„Fitbit Charge 3“ komplektą sudaro:

Išmanioji apyrankė su
trumpu dirželiu (spalva ir
medžiaga gali skirtis)

Įkrovimo laidas

Papildomas ilgas dirželis
(spalva ir medžiaga gali
skirtis)
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Atskirai parduodami nuimami „Charge 3“ dirželiai yra įvairių spalvų ir medžiagų.
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„Fitbit Charge 3“ paruošimas naudoti
Norėdami gauti geriausią patirtį, naudokite „iPhone“ ir „iPad“, „Android“
telefonams arba įrenginiams su „Windows 10“ OS skirtą „Fitbit“ programėlę. Jeigu
neturite išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, taip pat galite naudoti
kompiuterį su „Windows 10 OS“ ir įjungta „Bluetooth“ funkcija. Atsiminkite, kad
telefonas yra reikalingas skambučiams, tekstiniams ir kalendoriaus pranešimams.
Jūsų „Fitbit“ paskyra paprašys įvesti savo informaciją, pavyzdžiui, ūgį, svorį ir lytį,
kad apskaičiuotų Jūsų žingsnio ilgį ir įvertintų nužengtą atstumą, medžiagų
apykaitos lygį bei sudeginamas kalorijas. Kai sukuriate savo paskyrą, Jūsų vardas ir
nuotraukos yra matomos visiems „Fitbit“ naudotojams. Taip pat galite pasirinkti,
ar norite bendrinti kitą informaciją. Numatytoji nuostata: dauguma Jūsų
pateikiamos informacijos yra laikoma privačia.

Išmaniosios apyrankės įkrovimas
Visiškai įkrauto „Charge 3“ akumuliatoriaus pakanka iki 7 dienų. Akumuliatorių
eksploatavimo trukmė ir įkrovimo ciklai priklauso nuo naudojimo ir kitų veiksnių;
faktiniai rezultatai gali skirtis.
„Charge 3“ įkrovimas:
1. Įkroviklio laidą prijunkite prie USB prievado kompiuteryje arba prie UL
patvirtinto USB sieninio įkroviklio.
2. Kitą įkrovimo laido galą prijunkite prie išmaniosios apyrankės galinėje dalyje
esančio prievado. Įkrovimo laido kontaktai turi tinkamai susijungti su
prievadu.
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3. Įsitikinkite, kad jūsų išmaniosios apyrankės mygtukas yra lygiuotas su
įkrovimo laido mygtukui skirta anga. Jeigu ekrane rodoma akumuliatoriaus
piktograma, reiškia, kad jungtis yra sujungta tinkamai.

4. Akumuliatorius visiškai įkraunamas per maždaug 1–2 valandas. Išmaniosios
apyrankės įkrovimo metu galite paspausti mygtuką ir patikrinti
akumuliatoriaus įkrovos lygį. Visiškai įsikrovus akumuliatoriui išmaniosios
apyrankės ekrane rodoma užpildytos baterijos piktograma su šypsena.
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Susiejimas su savo telefonu arba planšetiniu
kompiuteriu
Nemokama „Fitbit“ programėlė suderinama su dauguma „iPhone“ ir „iPad“,
„Android“ telefonais ir kompiuteriais su „Windows 10“ OS. Jeigu nesate tikri, ar
„Fitbit“ programėlė yra suderinama su Jūsų įrenginiu, apsilankykite
fitbit.com/devices.
Naudojimo pradžia:
1. Priklausomai nuo savo įrenginio, „Fitbit“ programėlę galite rasti toliau
nurodytose vietose:
l
„Apple App“ parduotuvė – „iPhone“ ir „iPad“ įrenginiams;
l
„Google Play“ parduotuvė – „Android“ įrenginiams;
l
„Microsoft Store“ – kompiuteriams su „Windows 10“ OS.
2. Įdiekite programėlę.
3. Kai programėlė yra įdiegta, atverkite ją ir palieskite Join Fitbit, kad
atsakytumėte į klausimus, kurie padės jums sukurti paskyrą.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad susietumėte „Charge
3“ su „Fitbit“ paskyra.
Baigę sąranką iki galo perskaitykite vadovą, kad sužinotumėte daugiau apie
savo naująją išmaniąją apyrankę, tada susipažinkite su „Fitbit“ programėle.

Susiejimas su kompiuteriu, kuriame įdiegta „Windows
10“ OS
Jei neturite išmaniojo telefono, galite nustatyti ir sinchronizuoti „Charge 3“ su
kompiuteriu, kuriame įdiegta „Windows 10“ OS ir įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Programėlės savo kompiuteriui gavimas:
1. Kompiuteryje spustelėkite pradžios mygtuką ir atverkite „Microsoft Store“.
2. Ieškokite „Fitbit“ programėlės. Ją radę spustelėkite Free, kad
atsisiųstumėte programėlę į savo kompiuterį.
3. Spustelėkite Microsoft account, kad prisijungtumėte naudodami savo esamą
„Microsoft“ paskyrą. Jei jūs dar neturite „Microsoft“ paskyros, vadovaukitės
ekrane pateikiamais nurodymais, kad sukurtumėte naują paskyrą.
4. Atverkite programėlę ir prisijunkite prie savo paskyros arba spustelėkite
Join Fitbit, kad atsakytumėte į klausimus, kurie padės jums sukurti
paskyrą.
5. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad susietumėte „Charge
3“ su „Fitbit“ paskyra.
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Baigę sąranką iki galo perskaitykite vadovą, kad sužinotumėte daugiau apie
savo naująją išmaniąją apyrankę, tada susipažinkite su „Fitbit“ skydeliu.

Duomenų sinchronizavimas su „Fitbit“ paskyra
Sinchronizuokite „Charge 3“, kad perkeltumėte duomenis į „Fitbit“
programėlę, kur galėsite peržiūrėti savo treniruočių istoriją, žiūrėti savo
miego etapus, maisto ir vandens vartojimo įrašų žurnalą, dalyvauti
iššūkiuose ir dar daugiau. Rekomenduojame duomenis sinchronizuoti bent
kartą per dieną.
Kiekvieną kartą kai atveriate „Fitbit“ programėlę ir „Charge 3“ yra šalia, ji
sinchronizuojasi automatiškai. „Charge 3“ taip pat sinchronizuojasi su programėle
periodiškai, naudojant visos dienos sinchronizavimo parinktį. Norėdami įjungti šią
funkciją:

„Fitbit“ programėlės skydelyje palieskite paskyros piktogramą (

) > „Charge

3“ plytelę > All-Day Sync.
Taip pat programėlėje bet kuriuo metu galite naudoti Sync Now parinktį.
Daugiau informacijos apie savo įrenginio sinchronizavimą pateikta
help.fitbit.com.
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„Charge 3“
dėvėjimas
„Charge 3“ uždėkite, kad apjuostų jūsų riešą. Jeigu reikia uždėti kito dydžio dirželį
arba nusipirkus papildomai pasirenkamą dirželį, vadovaukitės instrukcijomis,
pateikiamomis dalyje „Dirželio keitimas“, 14 psl..

Apyrankės nešiojimo padėtis dėvint visą dieną ir
treniruotės metu
Jeigu nesitreniruojate, dėvėkite „Charge 3“, kad tarp riešo kaulo ir apyrankės būtų
piršto pločio tarpas.

Siekiant užtikrinti tinkamą pulso sekimą treniruočių metu, atsižvelkite į toliau
pateikiamus patarimus:
l

Treniruočių metu „Charge 3“ pabandykite dėvėti aukščiau ant riešo, kad ji
tiksliau nuskaitytų pulsą. Dauguma pratimų, pavyzdžiui važiavimo dviračiu
arba svorių kėlimo metu dažnai tenka sulenkti riešą, o tai gali įtakoti pulso
nuskaitymą, jeigu išmanioji apyrankė yra užsegta žemiau ant riešo.
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l
l

l

Įsitikinkite, kad išmanioji apyrankė liečiasi su oda.
Išmaniosios apyrankės nedėvėkite per daug glaudžiai užsegtos; per daug
spaudžiantis dirželis riboja kraujo tekėjimą bei gali įtakoti pulso signalą.
Tačiau išmanioji apyrankė treniruočių metu turėtų būti šiek tiek labiau įtempta
(gerai prigludusi, bet nevaržanti) nei įprastai dienos metu.
Kai atliekate didelio intensyvumo intervalines treniruotes arba kitą veiklą,
kurios metu riešas juda energingai ir neritmiškai, judesys gali apriboti jutiklio
galimybę tinkamai nuskaityti pulsą. Jei jūsų išmanioji apyrankė nerodo pulso
parodymų, pabandykite atpalaiduoti riešą ir trumpai ramiai pastovėti (apie
10 sekundžių). Turėtumėte matyti pulso rodmenis.
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Dirželio keitimas
„Charge 3“ pristatoma su uždėtu trumpu dirželiu bei su papildomu ilgu dirželiu,
kurį rasite dėžutėje. Abi, viršutinė ir apatinė, dirželio dalys gali būti keičiamos
papildomai pasirenkamais dirželiais, kuriuos galite įsigyti atskirai. Dirželių
matmenys pateikiami dalyje „Dirželių dydžiai“, 51 psl.

Dirželio nuėmimas
Dirželio nuėmimas:
1. Apverskite „Charge 3“ ir raskite dirželio užraktus – po vieną kiekvienoje pusėje
ties dirželio ir rėmelio jungimosi vieta.
2. Norėdami atkabinti užraktą, paspauskite plokščią ant dirželio esantį mygtuką.

3. Atsargiai traukite dirželį nuo išmaniosios apyrankės, kad jį atkabintumėte.

4. Veiksmus pakartokite kitoje pusėje.
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Naujos apyrankės uždėjimas
Norėdami uždėti naują dirželį, įspauskite vieną jo galą į išmaniąją apyrankę iki
pajusite, jog jis užsifiksavo.

Jeigu nesiseka uždėti dirželio arba jis tinkamai neužsifiksavo, atsargiai
patraukite atgal ir stumtelėkite į priekį, kad jis prisitvirtintų prie išmaniosios
apyrankės.
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Pagrindinė informacija
Sužinokite kaip geriausiai naršyti, tikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį ir prižiūrėti
savo išmaniąją apyrankę.

Naršymas „Charge 3“
„Charge 3“ sumontuotas OLED jutiklinis ekranas ir vienas mygtukas.
„Charge 3“ naršykite paliesdami ekraną, perbraukdami nuo krašto iki krašto,
aukštyn, žemyn arba paspausdami mygtuką. Taupant akumuliatoriaus įkrovą,
nenaudojamo „Charge 3“ ekranas išsijungia.

Įprastas naršymas
Pradžios ekranas yra laikrodis. Kai rodomas laikrodis:
o Perbraukite žemyn, kad būtų rodomi pranešimai.
o Perbraukite aukštyn, kad būtų rodomi kasdieniais patarimai ir statistika.
o Perbraukite kairėn, kad peržiūrėtumėte išmaniojoje apyrankėje esančias

programėles.
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PERBRAUKITE ŽEMYN, KAD
GALĖTUMĖTE PERŽIŪRĖTI
PRANEŠIMUS

PERBRAUKITE KAIRĖN, KAD
GALĖTUMĖTE PERŽIŪRĖTI
PROGRAMĖLES

PERBRAUKITE Į VIRŠŲ,
KAD GALĖTUMĖTE
PERŽIŪRĖTI ŠIOS DIENOS
„FITBIT“ STATISTIKĄ
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Norėdami atverti programėlę, perbraukite, kad rastumėte reikiamą programėlę,
tada ją palieskite.

Greitieji nustatymai
Palaikykite paspaudę „Charge 3“ mygtuką, kad greičiau galėtumėte atsiskaityti
naudodami „Fitbit Pay“ (įrenginiuose, palaikančiuose „Fitbit Pay“ funkciją) ir
pasiekti parinkčių nuostatas.

PALAIKYKITE PASPAUDĘ

Greitųjų nustatymų ekrane:
o Kai Screen Wake yra įjungta, pasukite riešą į save, kad įjungtumėte ekraną.
o Kai yra įjungtos Notifications nuostatos, „Charge 3“ rodo jūsų telefone

esančius pranešimus. Daugiau informacijos apie pranešimų valdymą
pateikta dalyje „Pranešimai“, 21 psl.
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Reguliavimo nustatymai
Pagrindinius nustatymus, įskaitant ekrano ryškumą, pulsą ir mygtuko jautrumą
nustatykite tiesiai savo išmaniojoje apyrankėje. Atverkite Settings programėlę ir
palieskite nuostatą, kurią norite reguliuoti. Perbraukite aukštyn, kad peržiūrėtumėte
visą nuostatų sąrašą.

Akumuliatoriaus įkrovos lygio tikrinimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygį galite tikrinti bet kuriuo metu: laikrodžio ekrane
perbraukite aukštyn. Akumuliatoriaus įkrovos lygio piktograma yra ekrano
viršutiniame kampe.
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Išmanioji apyrankė seka jūsų veiklą iki visiškai išsikrauna akumuliatorius.

„Charge 3“ priežiūra
Labai svarbu reguliariai valyti ir nudžiovinti savo „Charge 3“. Instrukcijos ir
išsamesnė informacija pateikiama fitbit.com/productcare.
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Pranešimai
„Charge 3“ apyrankė gali rodyti skambučių, tekstinius, kalendoriaus ir
programėlių, esančių jūsų telefone, pranešimus, taip užtikrindama, kad visada
būsite informuojamas. Atsiminkite, kad galėtumėte gauti pranešimus, atstumas
tarp telefono ir išmaniosios apyrankės turi būti ne didesnis kaip 30 pėdų.

Pranešimų sąranka
Patikrinkite, ar mobiliajame telefone yra įjungtas „Bluetooth“, bei kad jūsų
telefonas gali priimti pranešimus (paprastai nustatymai pateikiami Nustatymai >
Pranešimai). Toliau pateikiami pranešimų nustatymo žingsniai:

1. Kai šalia yra išmanioji apyrankė, „Fitbit“ programėlės skydelyje palieskite
paskyros piktogramą (
) > „Charge 3“ plytelę.
2. Palieskite Notifications. Paraginti susieti „Charge 3“, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis. Po to, kai susiejote savo išmaniąją apyrankę,
prie telefono prijungtų „Bluetooth“ įrenginių sąraše atsiras „Charge 3“.
Atsiminkite, kad skambučių, tekstiniai ir kalendoriaus pranešimai yra
įjungiami automatiškai.
3. Norėdami įjungti telefone įdiegtų programėlių pranešimus, įskaitant „Fitbit“ ir
„WhatsApp“, palieskite App Notifications ir įjunkite konkretų pranešimą, kurį
norite matyti.
4. Viršutiniame kairiajame kampe palieskite Notifications > Charge 3,
kad grįžti į įrenginio nustatymus. Sinchronizuokite savo išmaniąją
apyrankę, kad įrašytumėte pakeitimus.
Išsamios pranešimų sąrankos instrukcijos pateikiamos help.fitbit.com.

Įeinančių pranešimų peržiūra
Kai telefonas ir „Charge 3“ yra ryšio ribose, gavus pranešimą apyrankė pradės
vibruoti. Jeigu neperskaitote pranešimo iš karto po jo gavimo, jį galite peržiūrėti
vėliau, perbraukus žemyn laikrodžio ekraną.
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Pranešimų valdymas
„Charge 3“ atmintyje saugo iki 10 pranešimų, po kurių seniausi pranešimai yra
keičiami naujai gautais pranešimais. Pranešimai automatiškai pašalinami po 24
valandų.
Pranešimų valdymas:
l

l

l

Laikrodžio ekrane perbraukite žemyn, kad galėtumėte peržiūrėti pranešimus
ir palieskite bet kurį pranešimą, kurį norite išplėsti.
Norėdami pašalinti pranešimą, palieskite jį, kad išplėstumėte. Tada
perbraukite iki apačios ir palieskite Clear.
Norėdami pašalinti visus pranešimus, pranešimuose perbraukite į viršų ir
palieskite Clear All.

Pranešimų išjungimas
„Charge 3“ galite išjungti visus pranešimus arba išjungti tam tikrus pranešimus
naudodami „Fitbit“ programėlę.
Norėdami išjungti visus pranešimus:
1. Palaikykite paspaudę išmaniosios apyrankės mygtuką, kad atsivertų greitųjų
nustatymų ekranas.
2. Palieskite Notifications, kad juos išjungtumėte.

2
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Norėdami išjungti tam tikrus pranešimus:
1. Kai šalia yra išmanioji apyrankė, „Fitbit“ programėlės skydelyje palieskite
paskyros piktogramą (
) > „Charge 3“ plytelę > Notifications.
2. Išjunkite pranešimus, kurių daugiau nebenorite gauti į savo išmaniąją
apyrankę.
3. Viršutiniame kairiajame kampe palieskite Notifications > Charge 3,
kad grįžti į įrenginio nustatymus. Sinchronizuokite savo išmaniąją
apyrankę, kad įrašytumėte pakeitimus.
Atkreipkite dėmesį, kad jei naudojate Do Not Disturb nustatymą savo telefone,
pranešimai bus išjungti iki tada, iki kada bus išjungtas šis nustatymas.

2
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Grafiko laikymasis
Tylus įspėjimas naudoja vibraciją, kad švelniai jus pažadintų arba įspėtų nustatytu
laiku. Nustatykite iki 8 signalų, kurie įsijungtų vieną kartą arba kelias dienas per
savaitę. Taip pat galite sekti laiką naudodami chronometrą arba nustatyti atgalinio
skaičiavimo laikmatį.
Įspėjimų nustatymo ir valdymo informacija pateikiama help.fitbit.com.

Įspėjimo įjungimas arba išjungimas
Kai nustatote įspėjimą, galite jį išjungti ir vėl įjungti tiesiogiai „Charge 3“,
neatverdami „Fitbit“ programėlės. Įspėjimą galite nustatyti tik „Fitbit“
programėlėje.
Įspėjimo įjungimas arba išjungimas:
1. Laikrodžio ekrane braukite iki rasite Alarms programėlę.
2. Perslinkite iki rasite įspėjimą, kurį norite įjungti arba išjungti.
3. Palieskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įspėjimą.
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Signalo išjungimas arba atidėjimas
Kai išsijungia tylusis signalas, išmanioji apyrankė mirksi ir vibruoja. Norėdami
išjungti signalą, paspauskite mygtuką. Norėdami, kad signalas būtų vėl primintas
po 9 minučių, palieskite ZZZ piktogramą. Palieskite pakartotinio priminimo
piktogramą tiek kartų, kiek norite. „Charge 3“ automatiškai pereina į pakartotinio
priminimo režimą, jei jūs ignoruojate įspėjimo signalą ilgiau nei 1 minutę.
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Įvykių laiko sekimas naudojant chronometrą
Chronometro naudojimas:
1. „Charge 3“ atverkite Timers programėlę.
2. Jeigu anksčiau naudojote atgalinio skaičiavimo laikmatį, perbraukite į
dešinę, kad pasirinktumėte chronometro funkciją.

3. Palieskite paleidimo piktogramą, kad paleistumėte chronometrą.

4. Palieskite pauzės piktogramą, kad sustabdytumėte chronometrą.
5. Perbraukite aukštyn ir palieskite atstatymo į pradinę būseną piktogramą arba
palieskite mygtuką, kad išeitumėte.
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Laikmačio nustatymas
Atgalinio skaičiavimo laikmačio naudojimas:
1. „Charge 3“ atverkite Timers programėlę.
2. Jeigu anksčiau naudojote chronometrą,
pasirinktumėte Countdown funkciją.

perbraukite

į

kairę,

kad

3. Palieskite laikmačio piktogramą.
4. Palieskite skaičius ir perslinkite juos, kad nustatytumėte laikmatį.
5. Norėdami grįžti į atgalinio skaičiavimo ekraną, paspauskite grįžimo
mygtuką.
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6. Palieskite paleidimo piktogramą, kad paleistumėte laikmatį. Pasibaigus
nustatytam laikui „Charge 3“ mirksi ir vibruoja.
7. Norėdami sustabdyti signalą, paspauskite mygtuką.

Laikmačio naudojimo informacija pateikiama help.fitbit.com.
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Veikla ir miegas
Kai nešiojate „Charge 3“ apyrankę, ji nepertraukiamai fiksuoja įvairius
statistinius duomenis. Informacija yra perduodama į „Fitbit“ programėlę
kiekvieną kartą, kai sinchronizuojate savo išmaniąją apyrankę.

Savo statistikos peržiūra
Laikrodžio ekrane perbraukite į Fitbit Today, kad galėtumėte peržiūrėti
kasdienius patarimus ir statistiką, įskaitant:
o Pagrindinę statistiką: per šiandieną nueitus žingsnius, sudegintas

kalorijas, nueitą atstumą, į kiek aukštų užlipta bei aktyvumo laikotarpį
minutėmis;

o Valandinę veiklą: šią valandą nueitų žingsnių skaičių ir valandų, kai buvo

pasiektas valandinis veiklos tikslas, skaičių;
o Pulsą: esamą širdies ritmą ir širdies ritmo zoną;
o Moterų sveikatos sekimą: informaciją apie dabartinį menstruacijų ciklą (jei

nenaudojate moterų sveikatos funkcijos „Fitbit“ programėlėje ši plytelė
neatsiras).
„Fitbit“ programėlėje raskite išsamią savo istoriją ir kitą automatiškai išmaniosios
apyrankės sekamą informaciją, pavyzdžiui, miego stadijas.
Visa „Charge 3“ statistika, išskyrus miego, vidurnaktį yra perstatoma „0“, kad
pradėtų naujos dienos statistikos skaičiavimą.

Kasdienio veiklos tikslo sekimas
„Charge 3“ seka jūsų pasirinktos dienos veiklos tikslo progresą. Kai pasiekiate
savo tikslą, išmanioji apyrankė vibruoja ir rodo šventimą.

Tikslo pasirinkimas
Numatytoji tikslo reikšmė yra 10 000 žingsnių per dieną, bet galite pakeisti šį
tikslą sąrankos metu. Galite pakeisti tikslą į nueitą atstumą, sudegintas kalorijas
arba
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aktyvumo minutes bei pasirinkti atitinkamą vertę. Pavyzdžiui, jūs norite
išsaugoti žingsnius kaip savo tikslą, bet pakeisti tikslą iš 10 000 į 20 000
žingsnių.
Tikslo keitimo instrukcijos pateikiamos help.fitbit.com.

Tikslo progreso peržiūra
Išsami savo tikslo progreso duomenų peržiūros informacija pateikiama dalyje
„Savo statistikos peržiūra“, ankstesniame puslapyje.

Savo valandinės veiklos sekimas
„Charge 3“ padeda jums išlikti aktyviais visą dieną sekdama nejudrumo laikotarpius
ir primena, kad reikia pajudėti.
Priminimai ragina jus nueiti bent 250 žingsnių kiekvieną valandą. Jei jūs nenuėjote
250 žingsnių, pajausite vibraciją ir matysite priminimą ekrane likus 10 minučių iki
valandos pabaigos. Kai po priminimo pasiekiate 250 žingsnių tikslą, pajusite antrą
vibraciją ir pamatysite pasveikinimo pranešimą.

Išsami valandinės veiklos, bei valandinių priminimų gavimo tinkinimo informacija
pateikiama help.fitbit.com.

Savo miego sekimas
Kai „Charge 3“ segite eidami miegoti, ji automatiškai seka jūsų miegą ir miego
stadijas. Norėdami peržiūrėti savo miego statistiką, sinchronizuokite išmaniąją
apyrankę pabudę ir peržiūrėkite programėlėje
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savo miego statistiką.
Miego sekimo informacija pateikiama help.fitbit.com.

Miegojimo tikslo nustatymas
Numatytasis nustatymas – tikslas yra 8 miego valandos per naktį. Tinkinkite šį
tikslą pagal savo poreikius.
Išsamesnė miego tikslo ir jo keitimo informacija pateikiama help.fitbit.com.

Ėjimo miegoti priminimas
„Fitbit“ programėlė rekomenduoja pastovius ėjimo miegoti ir kėlimosi laikus,
kad padėtų jums pagerinti miego ciklo pastovumą. Galite pasirinkti, kad
kiekvieną vakarą apyrankė jums primintų, kada yra laikas eiti miegoti.
Ėjimo miegoti priminimų nustatymo informacija pateikiama help.fitbit.com.

Susipažinimas su savo miegojimo įpročiais
„Charge 3“ seka kelis miego parametrus, įskaitant kada einate miegoti, kiek laiko
miegate bei kiek laiko praleidžiate kiekvienoje miego stadijoje. Sekite savo miegą
su „Charge 3“ ir tikrinkite naudodami „Fitbit“ programėlę, kad suprastumėte savo
miego modelį, bei palygintumėte su kitais tokios pat lyties ir amžiaus asmenų
miego modeliais.
Papildoma miego stadijų informacija pateikiama help.fitbit.com.

Savo pulso peržiūra
„Charge 3“ visą dieną seka jūsų pulsą naudodamas „PurePulse“ technologiją.
Laikrodžio ekrane perbraukite į viršų, kad realiu laiku matytumėte savo pulsą ir
pulso zoną. Išsamesnė informacija apie statistiką išmaniojoje apyrankėje pateikiama
dalyje „Savo statistikos peržiūra“, 29 psl.
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Treniruočių metu „Charge 3“ pateikia pulso zoną, kad padėtų jums nusistatyti
savo pasirinktą treniruotės intensyvumą.
Išsamesnė „Charge 3“ pulso zonų informacija pateikiama „Savo pulso
tikrinimas“, 41 psl.

Savo pulso nustatymų koregavimas
„Charge 3“ turi dvi pulso nustatymo parinktis:
l
l

Išjungta – pulso sekimas išjungtas.
Įjungta – pulso sekimas įjungtas, kai jūsų išmanioji apyrankė yra segima ant
riešo.

Norėdami nustatyti pulso nustatymą „Charge 3“, palieskite Settings programėlę >
Heart Rate.
Išsami pulso sekimo reguliavimo informacija pateikiama help.fitbit.com.

Kontroliuojamo kvėpavimo praktiniai užsiėmimai
„Charge 3“ esanti Relax programėlė pateikia asmeniniams poreikiams pritaikytus
kontroliuojamo kvėpavimo praktinius užsiėmimus, padėsiančius jums dienos metu
nusiraminti. Galite rinktis iš dviejų ir penkių minučių ilgio sesijų.
Norėdami pradėti sesiją:
1. „Charge 3“ atverkite Relax programėlę.

2. Pirma parinktis yra dviejų minučių sesija. Perbraukite į kairę, kad
pasirinktumėte penkių minučių sesiją.
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3. Palieskite paleidimo simbolį, kad pradėtumėte sesiją ir sekite ekrane
pateikiamas instrukcijas.

Baigę pratimą matysite suvestinę, kurioje pateikiamas jūsų pasiekimas (kaip
tiksliai vykdėte kvėpavimo pratimus), jūsų pulsas sesijos pradžioje ir pabaigoje,
bei kiek dienų šią savaitę vykdėte kontroliuojamo kvėpavimo sesijas.

3
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Visi pranešimai sesijos metu yra automatiškai išjungiami. Jei nustatote įspėjimą,
jūsų „Charge 3“ vibruos nurodytu laiku.
Išsami kontroliuojamo kvėpavimo sesijų, bei gilaus kvėpavimo teikiama nauda ir
saugos informacija pateikiama help.fitbit.com.
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Kūno rengyba ir treniruotės
Veiklą sekite Exercise programėlėje ir nustatykite treniruotės tikslus, paremtus
atstumu, laiku arba sudegintomis kalorijomis. Sinchronizuokite „Charge 3“ su
„Fitbit“ programėle, tada bendrinkite savo veiklą su draugais ir šeima, kad
liktumėte teisingame kelyje, lyginkite savo kūno paruošimo lygį su bendraminčiais
ir kitais asmenimis.

Automatinis savo treniruočių sekimas
„Charge 3“ automatiškai atpažįsta ir įrašo intensyvaus judėjimo veiklą, kuri trunka
mažiausiai 15 minučių, įskaitant bėgimą, pratimus su pertraukomis, plaukimą ir jogą
naudojant SmartTrack funkciją. Sinchronizuokite savo įrenginį, kad peržiūrėtumėte
pagrindinę savo veiklos statistiką treniruočių istorijoje.

Išsami veiklos sekimo informacija pateikiama help.fitbit.com.

Treniruočių sekimas ir analizė naudojant Exercise
programėlę
Sekite konkrečią treniruotę, pavyzdžiui, bėgimą, važiavimą dviračiu, plaukimą arba
svorių kilnojimą, naudodami „Charge 3“ Exercise programėlę, kad galėtumėte
matyti statistiką realiu laiku, įskaitant pulso duomenis, sudegintas kalorijas, bei
likusį laiką ir suvestinę ant savo riešo baigus treniruotę. Išsamią treniruotės
statistiką, maršruto bei tempo informaciją, jeigu naudojote GPS, galite peržiūrėti
savo treniruočių istorijoje, pateikiamoje „Fitbit“ programėlėje.

Pastaba. „Charge 3“ prijungta connected GPS funkcija veikia su šalia esančio jūsų
telefono GPS jutikliais.

Reikalavimai GPS
Connected GPS prieinamas visiems palaikomiems telefonams, turintiems GPS
jutiklius. Išsami connected GPS nustatymo informacija pateikiama
help.fitbit.com.
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1. Norėdami naudoti connected GPS funkciją, įjunkite savo telefone „Bluetooth“
ir GPS.
2. Įsitikinkite, kad „Fitbit“ programėlė turi leidimą naudoti GPS arba vietovės
paslaugas.
3. Prieš treniruotę patikrinkite, ar yra įjungta funkcija connected GPS.
a. Atverkite Exercise programėlę ir perbraukite į kairę, kad rastumėte
pratimą, kurį norite sekti.
b. Perbraukite aukštyn ir įsitikinkite, kad Use Phone GPS funkcija yra
nustatyta į On.
4. Treniruočių metu laikykite telefoną šalia.

Treniruotės sekimas
Norėdami sekti treniruotę:
1.
2.
3.
4.

Išmaniojoje apyrankėje atverkite Exercise programėlę.
Perbraukite į kairę, kad rastumėte pratimą.
Palieskite pratimą, kad jį pasirinktumėte.
Palieskite Start, kad pradėtumėte pratimą arba palieskite Set Goal, kad
priklausomai nuo veiklos pasirinktumėte laiko, atstumo arba sudegintų
kalorijų tikslą.

Pastaba. Jeigu Exercise naudoja GPS, matysite telefono piktogramą viršutiniame
kairiajame kampe, kai išmanioji apyrankė prisijungia prie jūsų telefono GPS jutiklių.
Kai ekrane rodoma connected ir „Charge 3“ vibruoja, GPS yra prijungtas.
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5. Palieskite paleidimo piktogramą, kad pradėtumėte sekti savo pratimą. „Charge
3“ rodo kelis statistinius parametrus realiu laiku, įskaitant pulsą, sudegintas
kalorijas, bei praėjusį laiką. Palieskite vidurinį statistinį parametrą, kad
galėtumėte peržiūrėti kitus statistinius parametrus.

6.
7.
8.
9.

Baigę treniruotę arba kai norite pristabdyti, paspauskite mygtuką.
Baigę treniruotę paspauskite mygtuką dar kartą arba palieskite Finish.
Perbraukite į viršų, kad pamatytumėte treniruotės suvestinę.
Palieskite varnelę, kad uždarytumėte suvestinės ekraną.

Treniruočių nustatymų tinkinimas
Tinkinkite įvairių pratimų nustatymus. Pavyzdžiui, galite įjungti arba išjungti
connected GPS, sekti bėgimą automatiškai neatveriant Exercise programėlės
(žinomas kaip bėgimo atpažinimas) ir automatiškai pristabdyti veiklą, kai nustojate
judėti (žinomas kaip automatinis pristabdymas). Tam, kad galėtumėte sekti savo
bėgimą naudojant GPS, šalia turi būti telefonas.
Treniruočių nustatymų tinkinimas:
1. „Fitbit“ programėlės skydelyje palieskite paskyros piktogramą (

) >

„Charge 3“ plytelę > Exercise Shortcuts.
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2. Palieskite pratimą, kurį norite tinkinti.
3. Pasirinkite nustatymus, kuriuos norite tinkinti, pavyzdžiui, connected GPS ir
Cues.
4. Sinchronizuokite, kad galėtumėte peržiūrėti tinkintus nustatymus „Charge 3“.

Treniruotės suvestinės peržiūra
Baigus treniruotę „Charge 3“ rodo jūsų statistikos suvestinę.

3
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Sinchronizuokite savo išmaniąją apyrankę su „Fitbit“ programėle, kad statistiką
išsaugotumėte savo treniruočių istorijoje. Čia galite rasti papildomą statistiką ir,
jeigu naudojate connected GPS, peržiūrėti maršrutą, bei užkoptą aukštį.

Treniruotės tikslo nustatymas
Priklausomai nuo pratimo tipo, nustatykite laiko, atstumo arba sudegintų kalorijų
tikslo vertę.
Treniruotės tikslo nustatymas:
1. Pasirinkę pratimą palieskite Set Goal.

2. Perbraukite į viršų, kad pasirinktumėte savo pratimo tikslą, pavyzdžiui,
atstumą, laiką arba kalorijas.

3. Kai nustatėte savo tikslą, palieskite paleidimo piktogramą, kad pradėtumėte
pratimą.
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4. Pasiekus tikslą „Charge 3“ švelniai vibruoja ir mirksi ekranas.

Pulso tikrinimas
Pulso zonos padeda jums nusistatyti savo pasirinktos treniruotės intensyvumą.
„Charge 3“ rodo esamą zoną ir šalia jūsų pulso vertės progresą iki maksimalaus
širdies ritmo. „Fitbit“ programėlėje galite matyti kiek laiko būta atitinkamose
pulso zonose konkrečią dieną arba pratimo metu. Numatytasis nustatymas yra
trys zonos, paremtos Amerikos širdies asociacija rekomendacijomis, arba galite
sukurti sau pritaikytą zoną, jeigu norite pasiekti konkretų pulsą.

Numatytosios širdies ritmo zonos
Numatytosios širdies ritmo zonos yra nustatomos naudojant apskaičiuotąjį
maksimalų pulsą. „Fitbit“ apskaičiuoja jūsų maksimalų pulsą naudojant bendrąją
formulę – 220 minus jūsų amžius.
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Piktograma

Zona
Ne
Zonos
ribose

Skaičiavimai

Aprašymas

Mažiau kaip Jūsų pulsas gali pakilti, bet nepakankamai, kad
50 % jūsų
būtų laikomas treniruote.
maks. pulso
vertės

Riebalų
50–69 %
Tai yra žemo – vidutinio intensyvumo treniruočių
deginimas jūsų maks.
zona. Ši zona gali puikiai tikti pradedantiems
pulso vertės sportuoti. Ji
vadinama riebalų deginimo zona, nes didesnis
procentas kalorijų yra sudeginamas iš riebalų, bet
bendras sudegintų kalorijų intensyvumas yra
mažesnis.
Kardio
70–84 %
Tai yra vidutinio – aukšto intensyvumo treniruočių
jūsų maks.
zona. Šioje zonoje jūs toliau esate energingi, bet ne
pulso
įsitempę. Daugeliui žmonių tai yra treniruočių zona,
kurios reikia siekti.

Maksi-mali Daugiau kaip Tai yra aukšto intensyvumo treniruočių zona. Ši
85 % jūsų
zona yra skirta trumpoms intensyvioms sesijoms,
maks. pulso gerinančioms rezultatus ir greitį.
vertės

Naudotojui pritaikytos širdies ritmo zonos
Vietoj to, kad naudotumėte numatytąsias širdies ritmo zonas, galite nustatyti sau
pritaikytas zonas arba maksimalų pulsą, jeigu norite pasiekti konkretų tikslą.
Pavyzdžiui, elitiniai sportininkai gali turėti tikslą, besiskiriantį nuo Amerikos širdies
asociacijos rekomendacijų vidutiniam asmeniui. Kai esate sau pritaikytoje zonoje,
išmaniojoje apyrankėje matysite užpildytą širdį. Kai nesate zonoje, matysite
širdies kontūrą.
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Išsami informacija apie širdies pulso sekimą, įskaitant nuorodas į atitinkamą
Amerikos širdies asociacijos informaciją pateikiama help.fitbit.com.

Savo veiklos bendrinimas
Baigę treniruotę sinchronizuokite išmaniąją apyrankę su „Fitbit“ programėle, kad
bendrintumėte savo statistiką su draugais ir šeima.
Savo veiklos bendrinimo informacija pateikiama help.fitbit.com.

Kardio treniruotės rezultatų sekimas
Su „Charge 3“ sekite savo bendrą širdies ir kraujagyslių būklę. „Fitbit“
programėlės skydelyje palieskite širdies ritmo plytelę, tada perbraukite į kairę,
kad matytumėte savo kardio treniruotės (taip pat žinoma kaip VO2 maks.) ir
širdies pasirengimo būklės lygį, lyginantį jūsų būklę su bendraminčiais.

Išsami informacija apie širdies treniruotes, įskaitant patarimus kaip pagerinti
rezultatą, pateikiama help.fitbit.com.
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Oro prognozė
Weather programėlė „Charge 3“ ekrane rodo oro prognozę vietovėje, kurioje esate,
taip pat oro prognozę 2 papildomose jūsų pasirinktose vietovėse.

Oro prognozės tikrinimas
Norėdami patikrinti esamą oro prognozę, atverkite Weather programėlę išmaniojoje
apyrankėje. Numatytasis nustatymas: Weather programėlė rodo vietą, kurioje esate.
Perbraukite į kairę, kad peržiūrėtumėte oro prognozes bet kuriose papildomose
vietovėse, kurias įtrauksite.
Jeigu nepateikiama esamos vietos oro prognozė, patikrinkite, ar įjungėte vietovės
paslaugas „Fitbit“ programėlėje. Jeigu keičiate vietoves, sinchronizuokite savo
išmaniąją apyrankę, kad peržiūrėtumėte naują vietovę Weather programėlėje.

Miesto įtraukimas arba šalinimas
Norėdami įtraukti arba pašalinti miestą:
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1. Atverkite „Fitbit“ programėlę ir palieskite paskyros piktogramą (
„Charge 3“ plytelę.
2. Palieskite Apps.

) >

3. Palieskite krumpliaračio piktogramą (
), esančią šalia Weather. Gali reikėti
perslinkti žemyn, kad rastumėte programėlę.
4. Palieskite Add City, kad įtrauktumėte 2 papildomas vietoves arba
palieskite Edit > X piktogramą, kad pašalintumėte vietą. Atsiminkite, kad
negalite pašalinti savo esamos vietos.
5. Sinchronizuokite savo išmaniąją apyrankę su „Fitbit“ programėle, kad
galėtumėte peržiūrėti atnaujintą vietovių sąrašą savo išmaniojoje
apyrankėje.
Išsami Weather programėlės nustatymo informacija pateikiama help.fitbit.com.
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Paleidimas iš naujo, ištrynimas ir
naujinimas
Paleiskite iš naujo „Charge 3“, kad būtų iš naujo įkelta jūsų įrenginio operacinė
sistema ir būtų pašalinti galimi paprasti sutrikimai. Jeigu norite „Charge 3“
perduoti kitam asmeniui, ištrinkite visą įrenginio informaciją.

„Charge 3“ paleidimas iš naujo
Palaikykite paspaudę išmaniosios apyrankės mygtuką 8 sekundes. Kai
pamatysite „Fitbit“ logotipą ir išmanioji apyrankė vibruos, ji pasileis iš naujo.
Paleidus iš naujo yra įkeliama operacinė sistema, bet nepašalinami jokie duomenys.

„Charge 3“ duomenų ištrynimas
Gamyklinis atstatymas į pradinę būseną iš „Charge 3“ pašalina visas programėles ir
asmeninius duomenis. Jeigu norite „Charge 3“ perduoti kitam asmeniui arba norite
grąžinti pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus, pirmiausiai iki galo atlikite
gamyklinį atstatymą į pradinę būseną:

„Charge 3“ atverkite Settings programėlę > About > Clear User Data.

„Charge 3“ naujinimas
Naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimus, mes nemokamai
tobuliname funkcijas ir gaminį. Rekomenduojame, kad „Charge 3“ visą laiką būtų
įdiegta naujausia programinė aparatinė įranga.
Kai yra pateikiamas naujinimas, „Fitbit“ programėlėje matysite pranešimą, raginantį
atnaujinti išmaniąją apyrankę. Prasidėjus naujinimui „Charge 3“ ir „Fitbit“
programėlėje rodoma progreso juostelė iki baigiamas naujinimas. Norėdami
užtikrinti geriausius rezultatus, įsitikinkite, kad išmanioji apyrankė yra įkrauta ir
prijungta prie belaidžio ryšio tinklo.
Naujinimo proceso metu išmaniąją apyrankę ir telefoną laikykite šalia.
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Pastaba. „Charge 3“ naujinimo procesas gali trukti kelias minutes. Naujinimo metu
galimas didesni akumuliatoriaus įkrovos naudojimas. Rekomenduojame prieš
pradedant naujinimo procesą, išmaniąją apyrankę prijungti prie įkroviklio.

Jeigu nepavyksta išmaniosios apyrankės naujinimas, žr. help.fitbit.com.
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Sutrikimų nustatymas ir šalinimas
Jeigu išmanioji apyrankė neveikia tinkamai, peržiūrėkite toliau pateikiamą mūsų
sutrikimų nustatymo ir šalinimo vadovą. Daugiau informacijos pateikiama
help.fitbit.com.

Nėra pulso signalo
„Charge 3“ nepertraukiamai seka jūsų pulsą treniruočių ir visos dienos metu.
Kartais išmaniosios apyrankės pulso jutikliui sunku aptikti gerą signalą. Kai tai
įvyksta, vietoj paprastai rodomo pulso, pamatysite brūkšnelius.

Jeigu neaptinkamas pulsas, pirmiausiai įsitikinkite, kad tinkamai segite išmaniąją
apyrankę: pastumkite riešu aukštyn arba žemyn, arba užveržkite ar atlaisvinkite
dirželį. „Charge 3“ turėtų liestis su oda. Trumpai ištieskite ir nejudinkite rankos.
Turėtumėte vėl matyti savo pulsą.

Nėra GPS signalo
Aplinkos veiksniai, įskaitant aukštus pastatus, tankius miškus, stačias kalvas, bei
storą debesų sluoksnį, gali trukdyti jūsų telefonui prijungti prie GPS palydovų.
Jei jūsų telefonas ieško GPS signalo treniruotės metu, ekrano viršuje matysite
užrašą connecting.
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Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, prieš pradėdami treniruotę
palaukite kol telefonas aptiks signalą.

Neįprastas veikimas
Jeigu susidūrėte su viena iš toliau pateikiamų problemų, ją galite pašalinti iš naujo
paleisdami savo išmaniąją apyrankę:

l
l
l

Nesisinchronizuoja nepaisant sėkmingos sąrankos;
Nereaguoja į lietimą, nors akumuliatorius yra įkrautas;
Neregistruoja jūsų žingsnių arba kitų duomenų.

Išmaniosios apyrankės paleidimo iš naujo instrukcijos pateikiamos dalyje „Charge
3“ paleidimas“, 46 psl.
Papildoma trikčių diagnostika ir klientų aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija
pateikiama help.fitbit.com.
Kai pamatysite „Fitbit“ logotipą ir išmanioji apyrankė vibruos, tai
reiškia, kad apyrankė pasileido iš naujo.
Kai išmanioji apyrankė buvo paleista iš naujo, atjunkite ją nuo įkrovimo laido ir
užsidėkite. Papildoma trikčių diagnostika ir klientų aptarnavimo skyriaus kontaktinė
informacija pateikiama help.fitbit.com.
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Bendroji informacija ir specifikacijos
Jutikliai
„Fitbit Charge 3“ sumontuoti toliau nurodyti jutikliai ir varikliai.

Medžiagos
„Charge 3“ korpusas ir sagtis pagaminti iš anoduoto aliuminio. Kadangi
anoduotame aliuminyje gali būti nikelio pėdsakų, kurie gali sukelti alerginę reakciją
asmenims, jautriems nikeliui, nikelio kiekis visuose „Fitbit“ gaminiuose atitinka
griežtą Europos sąjungos nikelio direktyvą.
„Fitbit Charge 3“ klasikinis dirželis yra pagamintas iš lankstaus ir ilgaamžio
elastomero, panašaus į naudojamo daugelyje sportinių laikrodžių.

Belaidžio ryšio technologija
„Charge 3“ sumontuotas „Bluetooth 4.0“ radijo siųstuvas-imtuvas.

Taktilinis grįžtamasis ryšys
„Charge 3“ sumontuotas vibro variklis, skirtas įspėjimams, tikslams,
pranešimams, programėlėms ir priminimams.

Akumuliatorius
„Charge 3“ sumontuotas pakartotinai įkraunamas ličio polimerų akumuliatorius.
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Atmintis
Tarp išmaniosios apyrankės sinchronizavimų „Charge 3“ saugo jūsų statistiką ir
duomenis 7 dienas. Saugomus duomenis sudaro visos dienos statistika (įskaitant
žingsnius, atstumą, sudegintas kalorijas, veiklos minutes, pulsą ir buvimą
nejudrioje padėtyje bei veiklos valandas) miego stadijos, „SmartTrack“ veikla ir
treniruočių duomenys.
Rekomenduojame išmaniąją apyrankę sinchronizuoti bent kartą per dieną.

Ekranas
„Charge 3“ sumontuotas OLED jutiklinis ekranas.

Dirželio dydis
Toliau pateikiami dirželių dydžiai. Atkreipkite dėmesį, kad papildomai
parduodamų dirželių dydžiai gali šiek tiek skirtis.
Mažas dirželis
Didelis dirželis

Tinka 5,5–7,1 colio (140–180 mm) apimties riešui
Tinka 7,1–8,7 colio (180–220 mm) apimties riešui

Aplinkos sąlygos
Eksploatavimo temperatūra

14–113 °F
(nuo -10 °C iki 45 °C)

Neveikimo temperatūra

Nuo -4 °F iki 14 °F
(nuo -20 °C iki -10 °C)
Nuo 113 °F iki 140 °F

Maks. veikimo aukštis

(nuo 45 °C iki 60 °C)
30 000 pėdų
(9 144 m)
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Sužinokite daugiau
Norėdami sužinoti daugiau apie išmaniąją apyrankę ir skydelį,
apsilankykite help.fitbit.com.

Grąžinimo politika ir garantija
Garantinė informacija ir fitbit.com grąžinimo politika pateikiama
fitbit.com/legal/returns-and-warranty.
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Teisės aktai ir saugos pranešimai
Modelio pavadinimas: FB409 ir FB410
Teisės aktų turinį pasirinktiems regionams galite peržiūrėti savo įrenginyje.
Turinio peržiūra:
Settings > About > Regulatory Info

JAV: Federalinės ryšių komisijos (FCC)
pranešimas
Modelis FB410:
FRK identifikatorius: XRA
Modelis FB409
FRK identifikatorius: XRAFB409
Pranešimas naudotojui: FRK identifikatorius gali būti peržiūrėtas jūsų įrenginyje.
Turinio peržiūrėjimo iš savo meniu instrukcijos:
Settings > About > Regulatory Info
Šis prietaisas atitinka FRK taisyklių 15 dalį.
Veikimui taikomos šios dvi sąlygos:
1. Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių.
2. Šis prietaisas turi priimti visus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti
nepageidaujamą prietaiso veikimą.
FRK įspėjimas
Pakeitimai arba modifikacijos nepatvirtintos šalies, atsakingos už atitikimą,
gali panaikinti prietaiso naudotojo naudojimo įgaliojimus.
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Pastaba. Šis prietaisas buvo išbandytas ir bandymu metu nustatyta, kad jis pagal
FCC taisyklių 15 dalį atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomas ribas.
Šie apribojimai skirti užtikrinti apsaugą nuo kenksmingų trukdžių
gyvenamuosiuose pastatuose. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti
radijo spinduliavimo energiją ir, jeigu sumontuojamas ir naudojamas ne pagal
instrukciją, gali neigiamai veikti radijo ryšį. Tačiau nėra garantijos, kad trukdžių
neatsiras konkrečioje įrangoje. Jeigu šis prietaisas trikdo radijo arba televizijos
signalų priėmimą, tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant prietaisą, naudotojas
turi pabandyti pašalinti trukdžius naudodamas vieną ar daugiau priemonių:

l
l
l

l

Pakeisti padėtį arba perkelti priėmimo antenos į kitą vietą;
Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo;
Prietaisą prijungti prie kitos elektros grandinės, prie kurios nėra prijungtas
imtuvas, lizdo.
Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba radijo ar televizijos specialistą.

Šis prietaisas atitinka FRK ir KP reikalavimus dėl RD spinduliavimo viešose
arba nekontroliuojamose aplinkose.

Kanada: Kanados pramonės (KP) pareiškimas
Modelis FB410:
KP: 8542A-FB410
Modelis FB409:
KP: 8542A-FB409
Pranešimas naudotojui: KP identifikatorius gali būti peržiūrėtas jūsų įrenginyje.
Turinio peržiūrėjimo iš savo meniu instrukcijos:
Settings > About > Regulatory Info
Šis prietaisas atitinka KP reikalavimus dėl RD spinduliavimo viešose arba
nekontroliuojamose erdvėse.
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KP pranešimas naudotojams pateikiamas anglų / prancūzų k. kaip numato
galiojanti RSS GEN redakcija: Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės RSS
standartą(-us) kuriam (-iems) netaikomas reikalavimas įsigyti licenciją.
Veikimui taikomos šios dvi sąlygos:
1. Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių.
2. Šis prietaisas turi priimti visus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti
nepageidaujamą prietaiso veikimą.

Europos Sąjunga (ES)
Supaprastinta ES atitikties deklaracija
Šiuo „Fitbit, Inc.“ pareiškia, kad radijo įrangos tipas, kurio modelis FB409
atitinka 2014/53/ES direktyvą. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite
adresu: www.fitbit.com/safety
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Argentina
Modelis FB409:

C-21863
Modelis FB410:

C-21864

Kinija
CMIIT ID: 2018DJ3954
Kinijos RoHS

5
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Dalies
pavadinimas
Modelis
FB409

Toksiškos ir pavojingos medžiagos arba elementai
(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr(VI))

(PBB)

(PBDE)

(Dirželis ir
sagtis)

O

O

O

O

O

O

(Elektronika)

--

O

O

O

O

O

(Akumuliatori
us)

O

O

O

O

O

O

(Įkrovimo
laidas)

O

O

O

O

O

O

SJ/T 11364
O = nurodo, kad nuodingų ir pavojingų medžiagų visose dalies homogeniškose
medžiagose yra mažiau nei leistina koncentracija, kaip nurodyta GB/T 2657.
X = nurodo, kad toksiškų ir pavojingų medžiagų kiekis bent vienoje homogeniškos
dalies medžiagoje viršija koncentracijos reikalavimus, nurodytus GB/T 26572.

Indija
Modelio pavadinimas FB409
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Teisės aktų turinį pasirinktiems regionams galite peržiūrėti savo įrenginyje.
Turinio peržiūra:
Settings > About > Regulatory Info

Indonezija
Modelio pavadinimas FB409
56621/SDPPI/2018
3788

Izraelis
Modelis FB409
51-64667

Modelis FB410
51-64668

Japonija
Modelis FB410
Pranešimas naudotojui: Teisės aktų turinį šiam regionui galite peržiūrėti savo
įrenginyje. Turinio peržiūra:
Settings > About > Regulatory Info
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Meksika

Modeliai FB409 ir FB410

Marokas
Modelio pavadinimas FB409

Nigerija
Modeliai FB409 ir FB410
Nigerijos ryšių komisija suteikė leidimą šios ryšių priemonės ryšiui ir naudojimui.
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Omanas
Modelio pavadinimas
FB409 OMAN-TRA/TAR/5771/18 D100428

Modelio pavadinimas
FB410 OMAN-TRA/TAR/5773/18 D100428

Filipinai
Modelis FB410

Serbija
Modeliai FB409 ir FB410

И 005 18
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Pietų Korėja
Modelis FB410

Taivanas
Modelis FB410
Vertimas:
12 straipsnis
Be leidimo, jokia įmonė, bendrovė arba naudotojas neturi keisti dažnio,
didinti galios arba keisti originalios sertifikuotos žemo tinklo dažnio
elektrinio prietaiso konstrukcijos, charakteristikų ir funkcijų.
14 straipsnis
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Žemo pramoninio dažnio elektros prietaisų naudojimas neturi trukdyti laivybos
saugumui arba kelti trukdžių viešajam ryšių tinklui. Jeigu aptinkami trukdžiai,
paslauga yra stabdoma iki atliekami patobulinimai ir pašalinami trukdžiai. Anksčiau
paminėti viešieji ryšiai apima belaides telekomunikacijas, veikiančias vadovaujantis
telekomunikacijų įstatymais ir teisės aktais. Žemo pramoninio dažnio elektros
prietaisai turi priimti elektros bangas skleidžiančių elektros prietaisų ir įrangos,
skirtos viešiesiems ryšiams arba pramoniniams ir moksliniams pritaikymams,
trukdžius.
Vertimas:
„Per daug intensyvus naudojimas gali pažeisti regėjimą“
Po kiekvienų 30 naudojimo minučių darykite 10 minučių pertrauką.
Iki 2 metų amžiaus vaikai turėtų laikytis atokiau nuo šio gaminio. 2 metų ir vyresni
vaikai turėtų nežiūrėti į ekraną ilgiau kaip 1 valandą.

Vertimas:
Akumuliatoriaus įspėjimas:
Šiame prietaise sumontuotas akumuliatorius.
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Jei nėra laikomasi šių nurodymų, prietaise sumontuoto ličio jonų akumuliatoriaus
eksploatavimo trukmė gali sutrumpėti arba kyla prietaiso sugadinimo, gaisro,
cheminio nudegimo, elektrolito išsiliejimo ir (arba) sužalojimo pavojus.
l
l

l
l

Neardykite, nepradurkite arba nesugadinkite prietaiso arba akumuliatoriaus.
Neišimkite arba nebandykite išimti akumuliatoriaus, kurio naudotojas negali
pakeisti.
Akumuliatorių saugokite nuo atviros liepsnos, sprogimų arba kitų pavojų.
Akumuliatoriaus išėmimui nenaudokite aštrių objektų.

Jungtiniai Arabų Emyratai
Modelis FB410
TRA registracijos Nr.: ER63686/18
Atstovo Nr.: DA35294/14
Modelis FB409
TRA registracijos Nr.: ER63685/18
Atstovo Nr.: DA35294/14

Vietnamas
Modelis FB410
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Saugos pareiškimas
Šis prietaisas buvo išbandytas, kad atitiktų saugos sertifikavimą, atitinkantį toliau
pateikiamo EN standarto technines sąlygas: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
+ A12: 2011 + A2:2013.
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Autorių teisės. 2018 m. „Fitbit, Inc.“ Visos teisės saugomos. „Fitbit“ ir „Fitbit“
logotipas yra „Fitbit“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai JAV ir
kitose šalyse. Išsamesnį „Fitbit“ prekės ženklų sąrašą rasite
http://www.fitbit.com/legal/trademark-list. Paminėti trečiųjų šalių prekių

ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

