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2.

Ako nastaviť
Ace 3
Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Fitbit z jedného
z nasledujúcich zdrojov:
- Zariadenia Apple - Apple App Store
- Zariadenia so systémom Android - Obchod Google Play
*Používajte kompatibilný telefón: iphone, ipad alebo mobil so systémom Android: www.fitbit.com/devices

Otvorte aplikáciu Fitbit a klepnite na Pripojiť sa k Fitbit.

Vytvorte si rodinný a detský účet.
Viac informácií nájdete tu, vrátane
možností nastavenia.

ZÍSKAJTE
PODPORU
Ak sa chcete s nami spojiť, navštívte
stránku https://myhelp.fitbit.com/s/
support.

3.

Ako používať
Ace 3
Dozviete sa všetko o úžasných
veciach, ktoré môže vaše dieťa
robiť s Ace 3!

Fitbit - základné
funkcie
Noste svoj Ace 3 každý deň a sledujte rôzne štatistiky.
Počet krokov
Celodenné sledovanie fyzickej aktivity
Sledovanie spánku

Vaše dieťa môže pohodlne vidieť
svoje štatistiky na zápästí
Na číselníku potiahnutím prstom nahor zobrazte tieto
štatistiky:
- Základné štatistiky: kroky za deň a aktívne minúty.
-	Hodinová aktivita: kroky uskutočnené v tejto hodine
a počet hodín, kedy ste dosiahli ciele hodinovej aktivity
-	Doba spánku z predchádzajúcej noci

Technológie zariadenia
	Ace 3 využíva väčšinu rovnakých technológií ako celá
naša rodina zariadení Inspire, avšak s nastavením funkcií
vhodným pre deti. Aj keď Ace 3 obsahuje snímače na
sledovanie srdcového tepu, sú deaktivované a nie je možné
ich zapnúť.

5.

Navigácia
Ace 3 má dotykový displej, takže môžete ľahko prechádzať
hore a dole, aby ste videli svoje zdravotné a kondičné
štatistiky. Klepnutím na aplikáciu otvoríte funkciu.
Z ľubovoľného miesta v ponuke sa stiahnutím bočných
častí zariadenia vrátite späť.
Stlačením a podržaním po stranách získate prístup
k rýchlym nastaveniam. Rýchle nastavenia zobrazujú
prebudenie obrazovky, vodný zámok (Water Lock),
nastavenia upozornení a ďalšie.
Displej Ace 3 sa prebudí zakaždým, keď vaše dieťa otočí
zápästie. Túto funkciu môžete vypnúť stlačením bočných
strán zariadenia a zmenou nastavenia prebudenia
obrazovky.

Denný cieľ
Ace 3 oslávi, keď vaše dieťa dosiahne svoj hlavný cieľ.
Firemné nastavenie je na 10 000 krokov. Počet krokov
vášho dieťaťa sa resetuje každý deň o polnoci. Krokový
cieľ je možné zmeniť v aplikácii Fitbit.

6.

Pripomienky večierky
a spánku
Ace 3 bude automaticky sledovať dĺžku spánku vášho
dieťaťa, ak ho má na ruke aj v noci.
Pomocou aplikácie Fitbit môžete upravovať režimy
spánku alebo nastaviť pripomienku na dobrú noc,
aby vaše dieťa mohlo udržiavať konzistentný
harmonogram spánku.

Tiché alarmy
Nastavte dieťaťu tichý budík v aplikácii Fitbit. Ace 3 bude
jemne vibrovať, aby sa ráno príjemne prebúdzalo.

7.

Časovače
a stopky
Ak chcete nastaviť odpočítavanie alebo stopky, potiahnite
prstom nadol na ciferníku a klepnite na „Časovače“.
Tam vyberte možnosť Stopky alebo Odpočítavanie.
Stopky: Stlačte play.
Odpočítavanie: Posúvaním a klepaním na požadované
čísla vyberte počet hodín a minút. Stlačte play.

Vodotesnosť
a vodný zámok
Ace 3 je vodotesný do 50 metrov a dá sa nosiť v bazéne
alebo v mori. Funkciu Water Lock používajte počas aktivít
vo vode, aby ste zabránili náhodnému klepnutiu na displej.
Ak chcete zapnúť tzv. vodný zámok, stlačte a podržte
bočné strany zariadenia a dvakrát pevne klepnite na Water
Lock. Ak chcete vypnúť zámok Water Lock, znova dvakrát
silno klepnite na displej.

8.

Pripomienky
pohybu
Pripomienky každú hodinu jemne zavibrujú, aby povzbudili
vaše dieťa k pohybu.
V aplikácii Fitbit môžete nastaviť, v ktoré hodiny majú tieto
pripomenutia dostávať. Pripomienky sú prednastavené cez
deň medzi 9:00 a 17:00 h.

Notifikácie
o hovoroch
Ak má dieťa smartphone, dostane notifikácie o hovoroch
na náramok, vďaka čomu môžete byť stále v spojení.
Upozorňujeme, že Ace 3 nebude dostávať notifikácie,
ak bol spárovaný s tabletom.
Notifikácia o hovore spôsobí, že zariadenie vibruje.
Zobrazuje sa na obrazovke, ak sú Ace 3 a telefón v dosahu.
Ak chcete tieto notifikácie o hovoroch vypnúť, stlačte
a podržte bočné časti sledovacieho zariadenia, aby ste
sa dostali k rýchlym nastaveniam. Potom ich klepnutím
vypnite.

9.

Ciferníky
Ace 3 ponúka deťom niekoľko veselých štýlov ciferníkov.
Pomôžte svojmu dieťaťu vybrať si obľúbený ciferník
z aplikácie Fitbit.

Tipy na nosenie
a starostlivosť
Dbajte na zdravú pokožku svojho dieťaťa aj tým, že mu
budete pravidelne čistiť remienok aj zápästie čistiacim
prostriedkom bez obsahu mydla. Ak vaše dieťa zariadenie
namočí, dokonalo ho vysušte.
Naučte svoje dieťa nosiť zariadenie s prestávkami, je
dobré ho niekedy odložiť. Napríklad, keď sa ide kúpať
alebo sprchovať.
Ak spozorujete u dieťaťa podráždenú pokožku, je treba
zariadenie nechať „odpočívať". Prečítajte si naše tipy
na nosenie a starostlivosť.
www.fitbit.com/product-care

10.

Nosenie
Vaše dieťa by malo nosiť zariadenie tak voľne, aby mohlo
kĺzať po zápästí.
Aby zariadenie lepšie sedelo na ruke aj počas športu alebo
hry, skúste ho posunúť vyššie na zápästí. Nezabudnite ho
potom uvoľniť. Vždy sa uistite, že remienok nie je príliš
utiahnutý.

Vymeňte remienok
Remienok môžete vymeniť za rôzne štýlové remienky.
Odňatie remienka: S displejom smerom k sebe,
oboma palcami vytlačte Ace 3 zozadu z remienka.

11.

Nabíjanie
Pri nabíjaní majte zlaté kolíky na zadnej strane zariadenia
zarovno s nabíjačkou. Potom zariadenie zacvaknite, aby
zapadlo na miesto.
Keď je batéria takmer vybitá, na zariadení sa zobrazí
indikátor slabej batérie. Nabíjanie môže trvať až 2 hodiny,
v závislosti od aktuálnej úrovne nabitia batérie.
Pri nabíjaní sledovacieho zariadenia sa uistite, že sa
v blízkosti nenachádzajú žiadne kovové predmety.
Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku.
Upozorňujeme, že výdrž batérie a nabíjacie cykly sa líšia
podľa použitia, nastavenia a mnohých ďalších faktorov;
skutočné výsledky sa budú líšiť.

12.

Často kladené
otázky
Ako synchronizujem svoje zariadenie
Fitbit?
Synchronizácia je proces, ktorý prenáša údaje, ktoré vaše zariadenie zhromažďuje, do
vašej aplikácie Fitbit. K synchronizácii s mobilmi a tabletmi používajú zariadenia Fitbit
technológiu Bluetooth.

Kontrolný zoznam:
-

Je váš telefón / tablet kompatibilný? – www.fitbit.com/devices
Aplikácia Fitbit a zariadenie Fitbit používajú najnovší softvér
Vaše nastavenia Bluetooth sú zapnuté
Batéria vášho zariadenia Fitbit nie je vybitá

Potom skúste tieto kroky:
- Vynútiť ukončenie aplikácie Fitbit (neodstraňujte ju)
- Vypnite a znova zapnite Bluetooth
- Otvorte aplikáciu Fitbit
- 	Ak sa vaše zariadenie nesynchronizovalo, reštartujte zariadenie Fitbit
(ďalšie informácie nájdete v ďalšom kroku)

Ako reštartujem zariadenie Fitbit?
Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov, reštartujte zariadenie:
-

Nesynchronizuje sa
Nereaguje na stlačenie tlačidiel, klepnutie alebo potiahnutie prstom po displeji
Je nabité, ale nezapne sa
Nepočíta vaše kroky ani nesleduje iné štatistiky
Nezobrazuje upozornenia

Reštartovaním zariadenia ho vypnete a zapnete bez odstránenia akýchkoľvek
údajov o aktivite:
- 	Ak chcete zariadenie nabiť, pripojte ho a potom na 5 až 10 sekúnd stlačte a podržte
dve tlačidlá na vašom náramku.

13.

Viac informácií
Viac informácií nájdete v sekcii často kladených otázok nižšie.
•

Zariadenia kompatibilné s Fitbit

•

Ako nabíjať vaše zariadenie Fitbit

•

Riešenie problémov s nabíjaním zariadenia

•

Používanie aplikácie Fitbit na telefónoch s Androidom

•

Ako zmeniť jazyk

•

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Fitbit

•

Ako prijímať upozornenia z mobilných telefónov na zariadeniach Fitbit

•

Informácie ako reštartovať vaše zariadenie Fitbit

•

Informácie o záruke Fitbit

•

Ako mám začať so zariadeniami Fitbit pre deti

•

Ako nastavím zariadenie Ace?

•

Ako mám ovládať rodinný účet Fitbit?

•

Ako mám nosiť zariadenie Fitbit?

14.

Bezpečnostné
informácie
Celé znenie informácií o bezpečnosti a výrobku nájdete na stránkach
www.fitbit.com/legal/safety-instructions.

Nosenie a starostlivosť
U niektorých používateľov sa môže pri použití tohto výrobku vyskytnúť podráždenie
kože. Ak chcete znížiť riziko podráždenia, postupujte podľa štyroch jednoduchých rád
na nosenie a starostlivosť o zariadenie: (1) udržiavajte ho čisté; (2) udržiavajte ho v suchu;
(3) nenoste ho príliš pevne; a (4) občas nechajte zápästie oddýchnuť tým, že náramok na
hodinu dáte dole. Ďalšie rady na nosenie a starostlivosť nájdete na stránke www.fitbit.com/
productcare. Dajte si výrobok dole, ak si všimnete podráždenie kože alebo cítite na rukách
či zápästiach akékoľvek nepohodlie.

Batéria
Batériu nabíjajte v súlade s informáciami o bezpečnosti a výrobku. Batériu nikdy
nenabíjajte, ak je váš výrobok mokrý ani počas toho, keď ho nosíte. Servis na batérii
smie vykonávať len spoločnosť Fitbit alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb,
nepokúšajte sa batériu vymieňať ani opravovať sami. Látky v tomto výrobku a jeho batérii
môžu byť škodlivé pre životné prostredie či spôsobiť zranenie, ak sa s nimi manipuluje
alebo sa likvidujú nesprávne.

Rušenie zdravotníckych pomôcok
Tento výrobok a jeho nabíjací kábel môžu obsahovať magnety, ktoré môžu rušiť určité
zdravotnícke pomôcky, ako sú kardiostimulátory a defibrilátory. Ak používate takúto
zdravotnícku pomôcku, pred používaním tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom.

Vystavenie sa rádiofrekvencii
Inteligentné hodinky a sledovače kondície Fitbit sú určené na nosenie na zápästí alebo
pripnutie na odev. Ak tieto výrobky nebudete používať tak, ako sa zamýšľa, výsledkom
môže byť vystavenie sa rádiofrekvencii prekračujúcej odporúčané hranice.

Vyvarujte sa poškodeniu sluchu
Aby ste predišli prípadnému poškodeniu sluchu, nepoužívajte naše výrobky na dlhodobé
prehrávanie audia pri vysokej hlasitosti.

15.

Obmedzená záruka
na výrobok
Na stránkach www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty nájdete viac informácií o našej
obmedzenej záruke na výrobok. Ak sú ustanovenia tohto súhrnu v rozpore so zmluvnými
podmienkami obmedzenej záruky na výrobok, smerodajná je obmedzená záruka na
výrobok.
Spoločnosť Fitbit zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že zahrnutý hardvérový výrobok
a/alebo príslušenstvo značky Fitbit, ak je nové, bude pri normálnom používaní počas
jedného roka od dátumu nákupu bez chýb v materiáloch a spracovaní. Výnimkou
je záručné obdobie dva roky od dátumu nákupu pôvodným kupujúcim kdekoľvek
v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku. Ak je zahrnutý hardvérový
výrobok a/alebo príslušenstvo osvedčené spoločnosťou Fitbit, alebo v jej mene, ako
repasované, príslušné záručné obdobie môže byť kratšie.
Spoločnosť Fitbit neposkytuje záruku proti bežnému opotrebeniu ani poškodeniu
spôsobenému nehodou či nesprávnym použitím.
So žiadosťou o záručný servis sa obracajte na stránky podpory zákazníkov na
www.help.fitbit.com. Ak v súlade s úplnými zmluvnými podmienkami a podrobnými
záručnými informáciami na stránke www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
predložíte podľa tejto záruky platnú reklamáciu, spoločnosť Fitbit podľa vlastného
uváženia a v rozsahu povolenom právnymi predpismi opraví alebo nahradí chybný
hardvérový výrobok alebo príslušenstvo. Táto záruka je platná len v jurisdikciách,
v ktorých výrobok predáva spoločnosť Fitbit alebo jej autorizovaní predajcovia.
Spoločnosť Fitbit si môže vyžiadať predloženie dokladu o nákupe a/alebo splnenie
ďalších požiadaviek pred tým, ako vám poskytne záručný servis. Výhody tejto záruky
dopĺňajú práva, na ktoré máte nárok podľa štatutárnych záručných práv.
Austrálske právne predpisy o ochrane spotrebiteľa
Pre austrálskych spotrebiteľov: Náš tovar sa poskytuje so zárukami, ktoré podľa
austrálskych právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa nemožno vylúčiť. Máte nárok
na náhradu alebo vrátenie peňazí za výraznú chybu a kompenzáciu za každú primerane
predpokladateľnú stratu alebo škodu. Takisto máte nárok dať tovar opraviť či vymeniť,
ak tovar nie je prijateľnej kvality a chyba nie je výraznej povahy. Túto obmedzenú záruku
na výrobok poskytuje v Austrálii spoločnosť Fitbit (Australia) Pty Ltd, AMP Centre,
Level 27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW 2000. +1 (877) 623-4997. Na stránkach
www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty nájdete viac informácií o našej
obmedzenej záruke na výrobok pre australských spotrebiteľov.
Dostupnosť servisných služieb / náhradných dielov: Opravy alebo náhradné diely
nemusia byť k dispozícii pre váš výrobok alebo vo vašej oblasti. Tovar predložený na
opravu môže byť namiesto opravy nahradený renovovaným tovarom ekvivalentného
typu. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke s úplným znením Obmedzenej záruky
na výrobok, ktorá je uvedená vyššie.
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Informácie o
duševnom vlastníctve
©Fitbit, Inc. Všetky práva vyhradené. Fitbit a logo Fitbit sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Fitbit, Inc. v USA a ďalších krajinách. Ďalšie
ochranné známky spoločnosti Fitbit nájdete na stránke www.fitbit.com/legal/trademark-list.
Ochranné známky tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov. Oznámenie o patente
pod 35 U.S.C. § 287(a) možno nájsť na adrese pat.fpat.co. Oznámenia o otvorenom
zdrojovom softvéri nájdete na stránke www.fitbit.com/legal.
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Regulačné informácie
Vyhlásenie pre Federal Communications Commission (FCC)
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 FCC Rules.

Informácie pre Industry Canada (IC)
Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť Fitbit, Inc. týmto vyhlasuje, že tento bezdrôtový výrobok (číslo modelu FB418) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode vrátane frekvenčných pásem a maximálneho vysokofrekvenčného výkonu je k dispozícii na
stránke www.fitbit.com/legal/safety-instructions.
Frekvenčné pásmo: 2400 – 2483,5 MHz Maximálny vysokofrekvenčný výkon: 20 dBm

• Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť Fitbit, Inc. týmto vyhlasuje, že tento bezdrôtový výrobok (číslo modelu FB418) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia
EÚ o zhode je k dispozícii na stránke: www.fitbit.com/safety
• Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB418 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der
EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety
• Declaración UE de Conformidad simplificada
Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo 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

Informácie o likvidácii a recyklácii

Symbol vyššie znamená, že tento výrobok sa musí likvidovať oddelene od bežného domového odpadu. Zaistite, aby ste tento výrobok zlikvidovali vo
vhodnom recyklačnom stredisku alebo na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

18.

Viac informácií
Viac informácií nájdete v príručke k Ace 3
https://help.fitbit.com/manuals/manual_ace_3_en_US.pdf

Získať podporu
Ak sa chcete s nami spojiť, navštívte stránku https://myhelp.fitbit.com/s/support

19.

