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2.

כיצד להגדיר את
ה Ace 3-שלך
יש להוריד ולהתקין את אפליקציית  Fitbitמאחד המיקומים הבאים:
 מכשירי  — Appleחנות האפליקציות Apple App Store מכשירי  — Androidחנות Google Play*יש להשתמש במכשיר  iphone ,ipadאו  androidתואםwww.fitbit.com/devices :

פתחו את אפליקציית  Fitbitוהקישו על הצטרף ל.Fitbit-

צרו חשבון משפחתי וחשבון ילד.
ניתן למצוא כאן מידע נוסף אודות יצירת
חשבונות אלה.


לקבלת
תמיכה
עברו לכתובת
https://myhelp.fitbit.com/s/support
ליצירת קשר.

3.

כיצד להשתמש
בFitbit Ace 3-
קראו על כל הדברים הנהדרים שתוכלו
לעשות עם ה Ace 3-שלכם.

 - Fitbitנושאים כלליים
עינדו את ה Ace 3-שלכם בכל יום למעקב אחר מגוון נתונים.
צעדים שנצעדו
ניטור פעילות לאורך כל היום
ניטור שינה

ילדכם יוכל לראות בקלות ובנוחות את
הנתונים הסטטיסטיים שלו ישירות על
פרק כף ידו
החליקו מעלה מתצוגת השעון כדי לראות את הנתונים
הבאים:
 נתוני ליבה :צעדים שנצעדו היום ודקות אקטיביות.	פעילות שעתית :צעדים שנצעדו בשעה זו ומספר השעות בהןילדכם עמד ביעד הפעילות השעתי שלו.
 -משך שינה בלילה הקודם

טכנולוגיית המכשיר
	 Ace 3מבוסס במידה רבה על אותה הטכנולוגיה כמו משפחת
מכשירי  Inspireשלנו ,אך רק חלק מהתכונות מופעלות כדי
שהמכשיר יישאר ידידותי לילדים .על אף ש Ace 3-כולל חיישנים
לניטור קצב לב ,הם הושבתו ולא ניתן להפעילם.

5.

ניווט
 Ace 3מצויד במסך מגע ,כדי שילדכם יוכל להחליק בקלות מעלה
ומטה לצפייה בנתונים הסטטיסטיים שלו .הקישו על האפליקציה כדי
לפתוח תכונה.
לחצו על צידי המכשיר מכל מקום בתפריט על מנת לחזור לאחור.
לחצו על צידי המכשיר והחזיקו כדי לגשת להגדרות מהירות .הגדרות
מהירות מראות התעוררות מסך ,נעילת מים ,הגדרות הודעה ועוד.
המסך של  Ace 3מתעורר כל פעם כשילדכם מסובב את פרק כף
ידו .תוכלו לבטל התנהגות זו על ידי לחיצה על צידי המכשיר ושינוי
הגדרות התעוררות המסך.

יעד יומי
 Ace 3מברך את ילדכם כאשר הוא משיג את יעדו העיקרי .יעד
ברירת המחדל הוא  10,000צעדים .ספירת הצעדים של ילדכם
מתאפסת מדי יום בחצות .ניתן לשנות את יעד הצעדים בעזרת
אפליקציית .Fitbit

6.

תזכורות שינה ושעת
שינה
 Ace 3מנטר אוטומטית את מספר שעות השינה של ילדכם
אם המכשיר ייענד בעת השינה.
השתמשו באפליקציית  Fitbitלעריכת יומני השינה או
להפעלת תזכורת שעת שינה שתעזור לילדכם לשמור על לוח
זמני שינה עקבי.

התראות שקטות
הפעילו עבור ילדכם שעון מעורר שקט בתוך אפליקציית .Fitbit
מכשיר  Ace 3ירטוט בעדינות כדי להעירו בבוקר.

7.

טיימרים ושעון
עצר
להגדרת טיימר ספירה לאחור או שעון עצר החליקו מטה מתצוגת
השעון והקישו על "טיימרים".
לאחר מכן בחרו "שעון עצר" או "ספירה לאחור".
שעון עצר :לחצו על .play
ספירה לאחור :בחרו את מספר השעות והדקות על ידי גלילה
ולחיצה על המספרים הרצויים .לחצו על .play

עמידות לשחייה
ונעילת מים
 Ace 3עמיד במים עד לעומק  50מ' ,וניתן לענוד אותו בזמן שחייה
בבריכה או בים .השתמשו בתכונת נעילת המים בזמן פעילות במים
כדי למנוע לחיצות אקראיות.
להפעלת נעילת מים לחצו על צידי המשכיר והקישו היטב פעמיים על
"נעילת מים" .לביטול נעילת המים הקישו היטב פעמיים שוב על מסך.

8.

תזכורות לזוז
תזכורות לזוז מפעילות רטט עדין בכל שעה כדי לעודד את ילדכם
לנוע ולמתוח את רגליו.
תוכלו לבחור שעות עבור תזכורות אלה באפליקציית  .Fitbitלפי
ברירת המחדל תזכורות אלה פעילות בין השעות  9בבוקר ל 5-בערב.

הודעות שיחה
אם לילדכם יש סמארטפון ,הוא יוכל לקבל התראות ישירות למכשיר
כדי שיהיה לכם יותר קל להישאר בקשר .שימו לב ש Ace 3-לא יקבל
הודעות עם הוא שויך עם טאבלט.
הודעה תגרום למכשיר לרטוט .ההודעות מופיעות על גבי המסך אם
 Ace 3והטלפון נמצאים בתוך טווח קליטה.
לביטול הודעות אלה לחצו לחיצה ארוכה על צידי המכשיר כדי לעבור
להגדרות מהירות .לאחר מכן הקישו "הודעות" כדי לבטל אותן.

9.

תצוגות שעון
 Ace 3מגיע עם מספר תצוגות שעון משעשעות .עזרו לילדכם לבחור
בתצוגת השעון האהובה עליו מאפליקציית .Fitbit

טיפים לשימוש
ולטיפול
לש ודי תאו רישכמה תעוצר תא תא וקנ ,אירב רוע לע רומשל ידכ
ביטרה םכדלי םא .ןובס לוטנ יוקינ רמוח םע העובק תורידתב םכדלי
.תוידוסיב ושבייו דיהמ ותוא ודירוה ,רישכמה תא
ליבשב בוט ןמז .םעפ ידמ דיהמ רישכמה תא דירוהל םכדליל וריכזה
.חלקתמ םכדלישכ אוה הז
.םכדלי לש ודימ רישכמה תא ודירוה אנא ,רועב יוריג םתיאר םא
.לופיטלו הדינעל ונלש םיאלמה םיפיטל ונפ ףסונ עדימל
www.fitbit.com/product-care

10.

כיצד לענוד
מומלץ שילדכם יענוד את המכשיר בצורה רופפת למדי המאפשרת
למכשיר להחליק על היד מעלה ומטה.
כדי להבטיח שהמשכיר לא ישתחרר בזמן משחק ,נסו להזיז את
הרצועה מעלה על ידו של הילד .אל תשכחו להוריד אותה חזרה בתום
המשחק .תמיד וודאו שהרצועה לא מהודקת מדי על ידו של הילד.

החלפת
הרצועה
החליפו את רצועת המכשיר של ילדכם במבחר אופציות
מסוגננות.
כדי להסיר את הרצועה :בעוד המסך מופנה אליכם ,השתמשו
בשני האגודלים כדי להוציא את  Ace 3מאחור.

11.

טעינה
לטעינה ,ישרו את הסיכות המוזהבות שעל גב המכשיר עם המטען.
לאחר מכן הכניסו את המכשיר פנימה עד שייכנס למקומו בנקישה.
אם הסוללה חלשה ,תראו על המכשיר התראת על רמת סוללה חלשה.
טעינה עשויה לקחת עד שעתיים ,בהתאם לרמת הסוללה הנוכחית.
ודאו כי בעת טעינת המכשיר אין לידו עצמים מתכתיים .בתום הטעינה
נתקו את המטען.
שימו לב כי חיי הסוללה ומחזורי טעינה משתנים משימוש לשימוש,
בהתאם להגדרות וגורמים רבים אחרים; והתוצאות בפועל תהיינה
מגוונות.

12.

שאלות ותשובות
איך לסנכרן את מכשיר ה Fitbit -שלי?
סינכרון הוא תהליך המעביר את הנתונים שהמכשיר שלך אוסף אל אפליקציית  .Fitbitמכשירי Fitbit
משתמשים בטכנולוגיית  Bluetoothלצורך סינכרון עם מכשירי טלפון וטאבלט.

רשימת פעולות לביצוע:
-

האם מכשיר הטלפון/טאבלט שלך תואם? – www.fitbit.com/devices
אפליקציית  Fitbitומכשיר ה Fitbit-מעודכנים עם התוכנה העדכנית ביותר
הגדרות ה Bluetooth-מופעלות
רמת הטעינה של סוללת מכשיר ה Fitbit-אינה נמוכה

לאחר מכן נסו את הצעדים הבאים:
 סגרו את אפליקציית ( Fitbitאל תמחקו אותה) כבו את ה Bluetooth-בטלפון שלכם והפעילו אותו שוב פתחו את אפליקציית Fitbit 	אם המכשיר שלכם לא הסתנכרן ,אתחלו את מכשיר ה( Fitbit-עברו לשלב הבא כדי ללמוד כיצדלעשות זאת)

איך לאתחל את מכשיר ה Fitbit-שלי?
אם אתם חווים אחת או יותר מהבעיות הבאות ,עליכם לאתחל את מכשירכם:
-

לא מסתנכרן
לא מגיב ללחיצות ,הקשות או החלקות
טעון אך אינו מופעל
לא מתעד את הצעדים שלכם או נתונים אחרים
לא מציג הודעות

אתחול המכשיר מכבה ומפעיל אותו מבלי למחוק נתוני פעילות:
 	התחברו לטעינת המכשיר .לאחר מכן לחצו והחזיקו את  2הלחצנים שעל המכשיר שלכם למשך 10-5שניות.

13.

מידע נוסף
למידע נוסף אודות מבחר שאלות ותשובות יש ללחוץ על הקישורים הבאים.
• מכשירים תואמי Fitbit
• כיצד לטעון את מכשיר הFitbit-
• פתרון בעיות בטעינת המכשיר
• שימוש ב Fitbit-בטלפוני Android
• איך לשנות את השפה
• מדיניות הפרטיות של Fitbit
• איך לקבל הודעות מהסלולר על מכשירי Fitbit
• מידע על איך לאתחל מכשירי Fitbit
• מידע אודות האחריות של Fitbit
• איך אוכל להפעיל מכשירי  Fitbitלילדים
• איך להגדיר מכשירי ?Fitbit Ace
• איך אוכל לנהל את חשבון  Fitbitהמשפחתי שלי?
• איך לענוד את מכשיר ה Fitbit-שלי?

14.

מידע בנושא בטיחות
לקבלת מידע מקיף בנושא בטיחות ופרטי המוצר ,אנא בקרו באתר
.www.fitbit.com/legal/safety-instructions

ענידה וטיפול
משתמשים מסוימים עשויים לחוות גירויים בעור בזמן השימוש במוצר זה .לצמצום הפוטנציאל לגירוי העור
יש לפעול לפי ארבעת הטיפים הקלים שלנו לענידה וטיפול )1( :שמרו על ניקיון הרצועה; ( )2שמרו על
הרצועה במצב יבש; ( )3וודאו כי הרצועה אינה לוחצת על שורש כף ידכם; ו )4( -לאחר שימוש ממושך ,תנו
לשורש כף היד שלכם לנוח על ידי הסרת הרצועה למשך שעה .לעצות ענידה וטיפול נוספות ,אנא בקרו
באתר .www.fitbit.com/productcareבמקרה של גירויים בעור או תחושת אי נוחות מסוימת בידיים או
בשורשי כפות הידיים ,יש להסיר את המוצר.

סוללה
יש לטעון את הסוללה בהתאם למידע על הבטיחות ופרטי המוצר .אין לטעון את הסוללה אם המוצר
רטוב או בעת ענידתו .טיפול בסוללה יבצוע רק על ידי  Fitbitאו ספק שירות מורשה .אין לנסות לתקן או
להחליף את הסוללה באופן עצמאי .המוצר והסוללה מכילים חומרים העלולים להזיק לסביבה או לגרום
לפגיעות גופניות אם לא יטופלו או לא יושלכו בצורה נאותה.

הפרעות שמקורן במכשיר רפואי
המוצר וכבל ההטענה שלו עשויים לכלול מגנטים העשויים לגרום להפרעות למכשירים רפואיים
אלקטרוניים מסוימים כגון קוצבי לב או דפיברילטורים .אם הינכם משתמשים במכשירים רפואיים מעין אלו,
אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש במוצר.

חשיפה לתדרי רדיו
השעונים החכמים וצמידי הכושר  Fitbitמיועדים לענידה על שורש כף היד או להצמדה על בגד .השימוש
במוצרים שלנו שלא כמיועד עלול להוביל לחשיפה לתדרי רדיו מעבר להגבלות המומלצות.

מניעת פגיעה בשמיעה
למניעה נזק אפשרי לשמיעה ,אין להשתמש במוצרים שלנו במצב ניגון בעוצמת קול גבוהה למשך פרקי
זמן ארוכים.

15.

אחריות מוצר מוגבלת
לקבלת מידע נוסף על אחריות המוצר המוגבלת ,אנא בקר באתר
.www.fitbit.com/legal/returns-and-warrantyבמקרה של סתירה בין דבר כלשהו
בסיכום זה לבין תנאי אחריות המוצר המוגבלת ,אחריות המוצר המוגבלת תגבר.
 Fitbitערבה כלפי הרוכש המקורי כי מוצר החומרה ממותג  Fitbitו/או האביזרים שלו הכלולים,
אם הם חדשים ,יהיו נטולי פגמים בחומרים ובעבודה בשימוש רגיל למשך תקופה של שנה מיום
הרכישה ,מלבד שבכל מקום באזור הכלכלי האירופי ובשווייץ ,תקופת האחריות היא שנתיים מיום
הרכישה על ידי הרוכש המקורי .אם מוצר החומרה ממותג  Fitbitו/או האביזרים שלו הכלולים
אושרו כמחודשים על ידי  Fitbitאו בשמה ,ייתכן שתחול תקופת אחריות קצרה יותר.
 Fitbitאינה אחראית על שחיקה רגילה או בגין נזק שנגרם מתאונה או שימוש לרעה.
לקבלת שירות במסגרת האחריות ,אנא צור קשר עם תמיכת הלקוחות של  Fitbitבאמצעות
האתר .www.help.fitbit.comבכפוף למידע מקיף בנושא בטיחות ופרטי המוצר שבאתר
 ,www.fitbit.com/legal/returns-and-warrantyאם תגיש תביעה תקפה על פי אחריות זו,
 ,Fitbitעל פי שיקול דעתה ובמידה המותרת על פי החוק ,תתקן או תחליף את מוצר החומרה או
האביזר הפגום.אחריות זו בתוקף רק באזורי שיפוט בהם המוצר נמכר על ידי  Fitbitאו מפיציה
המורשים . Fitbitעשויה לדרוש ממך לספק פרטים להוכחת הרכישה ו/או לעמוד בדרישות נוספות
לפני קבלת השירות במסגרת האחריות.ההטבות המוענקות לך מכוח אחריות זו מתווספות לזכויות
המגיעות לך בכפוף לזכויות האחריות הסטטוטוריות שלך.
עבור צרכנים אוסטרליים :הסחורות שלנו מלוות באחריות שלא ניתן להחריג על פי חוק הצרכן
באוסטרליה.לצרכן שמורה הזכות להחלפה או החזר כספי בגין תקלה חמורה ,ולפיצוי בגין כל אבדן
או נזק הניתנים לחזות באופן סביר.כמו כן הצרכן זכאי לתיקון או החלפת הסחורות אם הסחורות
אינן באיכות מקובלת והתקלה אינה חמורה.באוסטרליה ,אחריות המוצר המוגבלת ניתנת על ידי
Fitbit (Australia) Pty Ltd, AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW 2000.
.Tel: +1 (877) 623-4997.לקבלת מידע נוסף אודות אחריות המוצר המוגבלת המלאה שלנו עבור
צרכנים אוסטרליים ,אנא בקרו באתר .www.fitbit.com/au/legal/returns-and-warranty
זמינותן של סוכנויות תיקון/חלפים :סוכנויות תיקון או חלפים עשויות שלא להיות זמינות באזורכם עבור
המוצר שלכם ,ויתכן כי מוצרים שיישלחו לתיקון יוחלפו על ידי מוצרים מתוקנים שווי ערך במקום להיות
מתוקנים .למידע נוסף אנא פנו לעמוד אחריות המוצר המוגבלת המלאה שלנו כמצוין לעיל.
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הודעות בנושא קניין
רוחני
© .Fitbit, Incכל הזכויות שמורות. Fitbitוסמל הלוגו  Fitbitהם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים
על שם  Fitbit, Incבארצות הברית ובמדינות אחרות.באתר www.fitbit.com/legal/trademark-list
ניתן למצוא סימני מסחר נוספים של .Fitbitסימני מסחר של צדדים שלישיים הם רכושם של בעליהם
בהתאמה .הודעה בדבר פטנט במסגרת החוק האמריקאי  U.S.C. § 287(a) 35ניתן למצוא ב-
 .pat.fpat.coהודעות בדבר תוכנה פתוחה ניתן למצוא באתר .www.fitbit.com/legal
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מידע בנושא רגולציה
)FCC( הודעת ועדת התקשורת הפדרלית
.FCC- של חוקי ה15 מכשיר זה עומד בכללי סעיף

)IC( מידע בדבר התעשייה הקנדית
.CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) - עומד בדרישות הB מכשיר דיגיטלי זה מסוג

הצהרת תאימות מפושטת של האיחוד האירופי
הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד.2014/53/EU-) תואם את הנחיית הFB418  מצהירה בזאת כי מוצר אלחוטי זה (דגם.Fitbit, Inc
.www.fitbit.com/legal/safety-instructions  זמין באתר, כולל תחומי התדרים והספק מרבי בתדרי רדיו,האירופי
20dBm : הספק מרבי בתדרי רדיו2483.5MHz – 2400 :תחום תדרים

• הצהרת תאימות מפושטת של האיחוד האירופי
 כולל תחומי התדרים, הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי.2014/53/EU- תואם את הנחיית הFB418  מצהירה בזאת כי מוצר אלחוטי זה מדגם.Fitbit, Inc
www.fitbit.com/safety : זמין בכתובת האינטרנט הבאה,והספק מרבי בתדרי רדיו
• Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB418 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 FB418 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la
declaración de 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 FB418 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 FB418 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

מידע בדבר השלכה ומחזור

 יש לוודא כי מוצר זה מושלך במרכז מחזור מתאים או בנקודת איסוף שיועדה לכך על ידי.הסמל לעיל פירושו כי חובה להשליך מוצר זה בנפרד מאשפה ביתית רגילה
.הרשויות המקומיות
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מידע נוסף
: בכתובת הבאהAce 3 למידע נוסף אנא פנו למדריך
https://help.fitbit.com/manuals/manual_ace_3_en_US.pdf

לקבלת תמיכה
. ליצירת קשרhttps://myhelp.fitbit.com/s/support -פנו ל
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