دليل االستخدام

المحتويات
 .03كيفية إعداد INSPIRE 2

 .04خدمة FITBIT PREMIUM
 .05كيفية استخدام INSPIRE 2

 .06أساسيات Fitbit
 .07التنقل
.07
التعرّف التلقائي عىل التمارين
 .08تت ُّبع النوم ونتائجه
.08
المن ّبهات الصامتة
 .09ساعة توقيت ومؤقت العد التنازلي
 .09صحة المرأة
 .10رسائل تذكير بالتحرّك
 .10أوضاع التمارين القائمة عىل األهداف
 .11السرعة والمسافة في الوقت الفعلي
.11
مقاومة الماء أثناء السباحة وقفل الماء
 .12تت ُّبع معدّل ضربات القلب عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع
.12
 اإلشعارات
 .13جلسات التنفس الموجَّهة
 .13واجهات الساعة
 .14تغيير السوار الخاص بك
.14
البطارية والشحن
 .15نصائح حول االرتداء والعناية

 .16األسئلة الشائعة

 .18معلومات حول السالمة

 .19ضمان منتج محدود

 .20إشعارات الملكية الفكرية
 .21المعلومات التنظيمية

 .22مزيد من المعلومات

2.

كيفية إعداد Inspire 2

1
2
3

يُرجى تنزيل وتثبيت تطبيق  Fitbitمن أحد متجري التطبيقيات
التاليين:
-

أجهزة أبل — متجر تطبيقات أبل
أجهزة  — Androidمتجر تطبيقات جوجل بالي

*استخدم جها ًزا متواف ًقا مثل هاتف آيفون أو آيباد أو هاتف بنظام Android: www.fitbit.com/devices

افتح تطبيق  Fitbitوانقر عىل “انضم إىل ”Fitbit

اتبع التعليمات المعروضة عىل الشاشة
ثم قم بتوصيل
إلنشاء حساب ّ ،Fitbit
(“إقران”) ساعة  Fitbitبهاتفك أو جهازك
اللوحي.
يضمن إقران ساعة  Fitbitمع هاتفك أو جهازك
اللوحي تحقيق التواصل بينهما (مزامنة البيانات)

بالنسبة لمستخدمي  Fitbitالجُدد
هاتف آيفون أو آيباد أو هاتف .Android

احصل عىل
الدعم

للتواصل معك وتقديم الدعم ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكترونيmyhelp.fitbit.com/s/support// :

3.

خدمة Fitbit Premium
تقدّم لك Inspire 2
فترة تجريبية مجانية
لالشتراك لمدة عام
واحد في خدمة
*Fitbit Premium
استمتع بالمزيد من المزايا والتجارب
من  Fitbitمع خدمة .Premium

ح ّول إحصاءات ساعتك الذكية إىل
خصصة تناسب أسلوب
رؤى ُم
َ
حياتك .وبفضل األدوات المتط ّورة
لتع ّقب النوم ،والتحديات ،واأللعاب،
والمحتويات التي تح ّفز عىل التركيز
الذهني ،تساعدك خدمة  Premiumعىل
اتّباع عادات سليمة واالستمتاع بأسلوب
حياة صحي أكثر.

*لمستخدمي  Premiumالجُدد فقط .سيتم تفعيل اشتراك الفترة التجريبية المجانية فقط عند تفعيل الساعة .يجب توفير طريقة سارية للدفع .يجب تفعيل اشتراك الفترة التجريبية
يوما من تفعيل الساعة .يجب إلغاء االشتراك قبل انتهاء الفترة التجريبية المجانية لتجنُّب دفع الرسوم .قد تختلف المحتويات والمزايا بحسب اللغة ،كما قد
المجانية في غضون 60
ً
تطرأ عليها تغييرات .يُرجى االطالع عىل الشروط واألحكام بالكامل هنا .احصل عىل المساعدة والدعم هنا

4.

كيفية استخدام Inspire 2
تع َّرف عىل جميع المزايا الرائعة التي توفرها
لك !Inspire 2

أساسيات Fitbit
قم بارتداء  Inspire 2كل يوم لمتابعة مجموعة من اإلحصاءات المتنوعة.
تتبع نشاطك طوال اليوم
فترات المناطق النشطة
أدوات فعّ الة لتجربة نوم أفضل
معدل ضربات القلب طوال اليوم وعىل مدار األسبوع
بطارية تدوم أكثر من  10أيام متواصلة*
*قد يختلف عمر البطارية حسب االستخدام وغير ذلك من العوامل األخرى.

شاهِ د إحصاءاتك بسهولة تامة عىل معصمك
من خالل لوحة المعلومات
عىل شاشة Inspire 2

ً
انطالقا من واجهة الساعة ،اسحب لألعىل لمشاهدة اإلحصائيات الرئيسية الخاصة بصحتك ولياقتك البدنية:
 اإلحصائيات الرئيسية :عدد الخطوات اليومية ،وفترات المناطق النشطة ،والسعرات الحرارية التي تم حرقها ،والمسافةالمقطوعة.
 معدّل ضربات القلب :تت ّبع معدّل ضربات القلب في الوقت الفعلي. تتبع نشاطك بالساعة الخطوات التي قطعتها في هذه الساعة وعدد الساعات التي حققت فيها هدف نشاطك كل ساعة.وسجلّ النوم من الليلة السابقة.
 النوم :مدة النوم ِ الماء :تسجيل كمية المياه المتناولة يوم ًيا.يمكنك االشتراك لمعرفة موعد دورتك الشهرية.
 صحة المرأة:ِ

6.

التنقل
يتم تنشيط  Inspire 2عندما ترفع معصمك وتديره نحوك .إليقاف هذه
الميزة ،اضغط باستمرار عىل جانبي الجهاز ،ثم انقر عىل “إيقاظ الشاشة”.
تحتوي  Inspire 2عىل شاشة تعمل باللمس ،لذا يمكنك السحب لألعىل
واألسفل لمشاهدة اإلحصائيات المتعلقة بصحتك ولياقتك البدنية.
انقر عىل األيقونة لفتح ميزة ما.
اضغط عىل جانبي الجهاز للعودة إىل الشاشة السابقة.
اضغط باستمرار عىل جانبي الجهاز للوصول إىل اإلعدادات واألوضاع
العامة وعرض عمر البطارية واإلشعارات.

التع ّرف التلقائي عىل التمارين
ستقوم  Inspire 2بالكشف تلقائ ًيا عن النشاطات التي
عال من الحركة وتسجيلها باستخدام
تتطلّب مستوى
ٍ
خاصية .SmartTrack
تتعرّف خاصية  SmartTrackتلقائ ًيا عىل الحركة المستمرة
التي تحدث لمدة  15دقيقة عىل األقل .يمكنك ضبط المدة
لكل نوع تمرين من خالل تطبيق .Fitbit
يمكنك رؤية التمرين الذي تم الكشف عنه تلقائ ًيا في
تطبيق .Fitbit

7.

تت ُّبع النوم ونتائجه
ّ
توفر لك  Inspire 2البيانات بدون إزعاج .كل ما عليك فعله هو ارتداؤها
قبل النوم .وعند االستيقاظ ستكون لديك نتيجة جديدة لنومك وستُظهر
لك مراحله ً
أيضا.
تحتوي  Inspire 2عىل ميزة “وضع السكون” لتعتيم الشاشة وكتم صوت
المكالمات والرسائل الواردة .اضبط المن ّبه الصامت ،واستيقظ عىل
اهتزاز بسيط عىل معصمك.

المن ّبهات الصامتة
اختر المن ّبه الصامت في تطبيق  Fitbitإليقاظك برفق في الصباح أو
تنبيهك في وقت مع ّين من اليوم.

8.

ساعة توقيت
ومؤقت العد التنازلي
لضبط ساعة التوقيت أو مؤقت العد التنازلي ،اسحب لألسفل من
واجهة الساعة وانقر عىل “مؤقتات”.
ثم اختر “ساعة التوقيت” أو “العد التنازلي”.
ساعة التوقيت :اضغط عىل زر التشغيل.
العد التنازلي :اختر عدد الساعات والدقائق من خالل التمرير والنقر عىل
األرقام التي تريدها .اضغط عىل زر التشغيل.

صحة المرأة
تت ّبعي دورتك الشهرية واعرفي األعراض وغيرها الكثير.

يمكنك تت ّبع مواعيد
عند اختيار االشتراك من خالل تطبيق ،Fitbit
ِ
دورتك من خالل .Inspire 2

9.

رسائل تذكير بالتح ّرك
إن رسائل التذكير بالتحرّك تساعدك عىل الحركة كل ساعة .لذا،
احرص عىل أن تصل إىل  250خطوة كل ساعة عىل مدار اليوم.

بإمكانك تخصيص الساعات التي تتل ّقى فيها رسائل تذكير من خالل
تطبيق .Fitbit

أوضاع التمارين
القائمة عىل األهداف
اختر من بين تمارين مثل ركوب الد ّراجات ،والجري،
واليوجا لمشاهدة اإلحصائيات في الوقت الفعلي عىل
ً
مباشرة.
معصمك

يمكنك ً
أيضا تعيين أهداف لحرق السعرات الحرارية
أو المسافة أو الوقت للحصول عىل تحديثات في
الوقت الفعلي عند بلوغ كل هدف منها.

10.

السرعة والمسافة
في الوقت الفعلي
يمكنك ربط  Inspire 2بنظام تحديد المواقع العالمي في
هاتفك لمعرفة السرعة والمسافة في الوقت الفعلي عىل
معصمك ،أثناء المشي ،والركض ،والتنزّه سيرًا عىل األقدام،
وركوب الد ّراجات.

يتوفر نظام تحديد المواقع  GPSالمتصل لجميع الهواتف
المدعومة بمستشعرات  .GPSالستخدام نظام تحديد المواقع
 GPSالمتصل ،تأ ّكد من تمكين  GPSو Bluetoothعىل هاتفك
واحتفظ به معك أثناء ممارسة التمارين.

مقاومة الماء أثناء
السباحة وقفل الماء
المقاومة للماء حتى
حافظ عىل حماسك ونشاطك من خالل Inspire 2
ِ
عمق  50مترًا والتي يمكنك ارتداؤها أثناء االستحمام والسباحة .عند بدء
السباحة ،سيتم تشغيل قفل الماء لتفادي حدوث أي نقرات عرَضية عىل
الشاشة.

11.

تت ُّبع معدّل ضربات القلب عىل
مدار الساعة طوال أيام األسبوع
إن ميزة تت ُّبع معدّل ضربات القلب عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع تتيح
لك معرفة معدّل ضربات قلبك في الوقت الفعلي .كما تساعدك عىل زيادة
جلسات التمارين ألقصى قدر ،وفهم اتجاهات معدّل ضربات القلب بمرور
الوقت.

نطاقات معدّل ضربات القلب

تعرّف عىل نطاقات معدّل ضربات القلب أثناء التمارين وحرق الدهون وعند
بلوغ ذروة كل تمرين لتعزيزه بالقدر المناسب من الجهد.

معدّل ضربات القلب أثناء الراحة

يمكنك ارتداء  Inspire 2طوال النهار والليل لتسجيل معدّل ضربات قلبك
أثناء الراحة .كما يمكنك تت ُّبعها بمرور الوقت من خالل تطبيق .Fitbit

مستوى لياقة القلب

استخدم  Inspire 2مع تطبيق  Fitbitلمعرفة نتيجة قدرة قلبك عىل إنتاج
الطاقة الالزمة للحركة  -والتي تقدّم لمحة سريعة عن مدى لياقتك  -باإلضافة
إىل نصائح لتحسينها.

اإلشعارات
َ
ابق عىل اتصال من خالل متابعة إشعارات المكالمات ،والرسائل
النصية ،والتقويم ،وتطبيقات الهاتف الذكي من هاتفك.
يمكنك عرض اإلشعارات الواردة عندما يكون هاتفك وساعتك Inspire
 2داخل النطاق .يؤدي أي إشعار وارد إىل اهتزاز ساعتك برفق.

12.

جلسات التنفس الموجَّهة
أكمل جلسة التنفس الموجَّهة باستخدام  Inspire 2لتنعم
بفترات من الهدوء طوال اليوم .اختر من ضمن تمارين التنفس
لدقيقتين أو  5دقائق.

واجهات الساعة
تتوفر  Inspire 2بعدة طرازات وتصاميم مختلفة حتى يتسنّى لك تت ُّبع
إحصاءاتك بالمظهر الذي تريده .غ ّير واجهة ساعتك في تطبيق .Fitbit

13.

تغيير السوار الخاص بك
استبدل سوارك بأحجام أكبر أو مجموعة متنوعة من الملحقات
األنيقةُ .صممت ملحقات  Fitbitلتعمل بشكل أفضل مع
منتجاتنا.
لإلزالة :حرّك المسمار الكروي للداخل لفك السوار.

للتركيب :أدخل المسمار في الفتحة اليسرى ً
أول .اجعل السوار
ثابتًا بزاوية لألعىل .ثم حرّك المسمار الكروي للداخل مع دفع
السوار في الفتحة.

البطارية والشحن
ً
انطالقا من
للتحقق من مستوى شحن البطارية ،يُرجى السحب لألعىل
واجهة الساعة .لشحن  ،Inspire 2قم بمحاذاة المسامير الموجودة في
نهاية كابل الشحن مع نقاط التالمس الذهبية الموجودة في الجزء الخلفي
من ساعتك .بمجرّد محاذاتها ،اضغط عىل  Inspire 2برفق باتجاه
الشاحن حتى تستقر في مكانها .إلزالة  Inspire 2من كبل الشحن:
اضغط باستمرار عىل  Inspire 2مع وضع ظفر اإلبهام بين الشاحن
ثم اضغط برفق عىل
والجزء الخلفي من الساعة باتجاه إحدى الزواياّ .
الشاحن حتى ينفصل عن الساعة.
لشحن  ،Inspire 2قم بمحاذاة المسامير الذهبية في الشاحن مع نقاط
التالمس الموجودة في الجزء الخلفي من ساعتك .بمجرّد محاذاتها،
سيستقر جزء الشاحن الممغنط في مكانه.

14.

نصائح حول االرتداء والعناية
استبدل سوارك بأحجام أكبر أو مجموعة متنوعة من الملحقات األنيقة.
ُصممت ملحقات  Fitbitلتعمل بشكل أفضل مع منتجاتنا.

لإلزالة :حرّك المسمار الكروي للداخل لفك السوار.

للتركيب :أدخل المسمار في الفتحة اليسرى ً
أول .اجعل السوار ثابتًا
بزاوية لألعىل .ثم حرّك المسمار الكروي للداخل مع دفع السوار في
الفتحة.

15.

األسئلة الشائعة
كيفية يمكنني مزامنة ساعتي الذكية
من Fitbit؟

يُقصد بعملية المزامنة نقل البيانات التي تجمعها ساعتك إىل تطبيق  .Fitbitتعتمد الساعات الذكية من
 Fitbitعىل تقنية البلوتوث لتحقيق المزامنة مع الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.

قائمة المتطلبات:
-

هل هاتفك الذكي/جهازك اللوحي متوافق؟ – www.fitbit.com/devices
التأكد من تحديث برنامج تطبيق وساعة  Fitbitوف ًقا ألحدث اإلصدارات
تشغيل إعدادات خاصية االتصال بالبلوتوث
التأكد من شحن بطارية ساعتك الذكية من Fitbit

بعد ذلك ،يُرجى القيام بالخطوات التالية:

 الخروج من تطبيق ( Fitbitال تقم بحذفه) إيقاف خاصية البلوتوث في هاتفك وتشغيلها مرة أخرى فتح تطبيق Fitbitّ
تعذر عملية المزامنة ،ف ُيرجى إعادة تشغيل ساعتك الذكية من ( Fitbitيُرجى االطالع عىل
 في حالةالخطوة التالية لمعرفة كيفية القيام بذلك!)

كيف يمكنني إعادة تشغيل ساعتي الذكية
من Fitbit؟
َ
واجهت إحدى المشكالت التالية ،ف ُيرجى إعادة تشغيل ساعتك الذكية:
إذا
-

ُ
تعذر المزامنة
عدم االستجابة عند الضغط عىل األزرار أو النقرات أو السحب بأطراف األصابع عىل الشاشة في أي اتجاه
ُّ
تعذر تشغيل الساعة رغم شحنها
ُّ
تعذر تت ُّبع خطواتك أو إحصاءات أخرى
عدم عرض اإلشعارات

إيقاف ساعاتك الذكية وإعادة تشغيلها بدون حذف أية بيانات تخص األنشطة:

ثوان.
ثم اضغط باستمرار عىل الزرين في ساعتك لمدة 10 - 5
 قم بتوصيل ساعة التت ُّبع لشحنهاّ ،ٍ

16.

مزيد من المعلومات

االطالع عىل الروابط أدناه.
للمزيد من المعلومات حول مجموعة متنوعة من األسئلة الشائعة ،يُرجى
ّ

 Inspire 2من Fitbit
• كيفية بدء استخدام  Inspire 2من Fitbit
• كيفية شحن ساعتك الذكية من Fitbit
• تحديد األعطال وإصالحها أثناء شحن ساعتك الذكية
• فترات المناطق النشطة ،طريقة جديدة ومخصصة من  Fitbitلقياس نشاطك الجسدي
• كيف تقوم  Fitbitباحتساب المسافات المقطوعة والطوابق التي تم صعودها
• كيف تقوم  Fitbitبتت ُّبع معدّل ضربات القلب
• كيف تقوم  Fitbitبتت ُّبع النوم
• كيف تقوم  Fitbitبتت ُّبع السعرات الحرارية
• ما هي التمارين التي تقوم  Fitbitبتت ُّبعها
• مزيد من المعلومات حول السباحة واالستحمام اثناء ارتداء ساعتك الذكية من Fitbit

تطبيق Fitbit
• األجهزة المتوافقة مع Fitbit
• خدمة Fitbit Premium
• استخدام الساعة الذكية من  Fitbitمع أجهزة Android
• كيفية تغيير اللغة
عام
• كيفية تفعيل خاصية استالم إشعارات الهاتف عبر الساعات الذكية من Fitbit
• معلومات حول كيفية إعادة تشغيل الساعات الذكية من Fitbit
• معلومات حول ضمان Fitbit
ُ
توافر خدمة الدفع  ،Fitbit Payبما في ذلك البنوك المشارِكة في كل دولة
•
• سياسات خصوصية أجهزة Fitbit

17.

معلومات حول السالمة
يُرجى زيارة  www.fitbit.com/legal/safety-instructionsللحصول عىل معلومات كاملة بشأن السالمة
والمنتج

االرتداء والعناية

قد يعاني بعض المستخدمين من تهيج البشرة عند استخدام هذا المنتج .للحد من تهيج الجلد ،اتبع أربعة
ً
جافا؛ ( )3وال ترتديه ضي ًقا للغاية؛ ( )4وأرِح
نصائح بسيطة لالرتداء والعناية )1( :أبق السوار نظي ًفا؛ ( )2وأبقه
معصمك عن طريق إزالة السوار لمدة ساعة بعد االرتداء المطول .للمزيد من النصائح حول االرتداء والعناية،
يُرجى زيارة  .www.fitbit.com/productcareوللحصول عىل مزيد من نصائح االرتداء والعناية ،يُرجى زيارة
.www.fitbit.com/productcare

البطارية

قم بشحن البطارية وفقا ً لمعلومات السالمة والمنتج .البطارية اشحن البطارية وف ًقا لمعلومات السالمة
والمنتج يجب أال تتم صيانة البطارية إال بواسطة  Fitbitأو مزود خدمة معتمد منها ،فال تحاول إصالحها أو
استبدالها بنفسك ..قد تُلحق المواد الموجودة في هذا المنتج وبطاريته ضر ًرا بالبيئة أو تتسبب في حدوث
نحو غير مالئم.
إصابة إذا تم التعامل معها أو التخلص منها عىل
ٍ

التداخل مع األجهزة الطبية

قد يشتمل هذا المنتج وكابل الشحن عىل مك ّونات ممغنطة والتي قد تتداخل مع بعض األجهزة الطبية
اإللكترونية ،مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان .إذا كنت تستخدم أي جهاز طبي مماثل،
يُرجى استشارة طبيبك قبل استخدام المنتج.

التعرض للتردد الالسلكي

ساعات  Fitbitالذكية وأجهزة التتبع الخاصة باللياقة البدنية مخصصة لالرتداء في المعصم أو للتثبيت عىل
المالبس ..وقد يؤدي عدم استخدام منتجاتنا عىل النحو المقصود إىل التعرض لقدرٍ من الترددات الالسلكية
يتجاوز الحدود الموصى بها.

تفادي اإلضرار بالسمع

لتفادي اإلضرار المحتمل بالسمع ،ال تستخدم منتجاتنا مع تشغيل الصوت بمستويات عالية لفترات طويلة.
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ضمان منتج محدود
يرجى زيارة  www.fitbit.com/legal/returns-and-warrantyللحصول عىل معلومات كاملة عن كفالة
المنتج المحدودة لدينا .وفي حال وجود تعارض بين هذا الملخص وشروط كفالة المنتج المحدودة ،تسود
كفالة المنتج المحدودة.
تضمن شركة  Fitbitللمشتري األصلي أن تكون األجهزة المشمولة التي تحمل العالمة التجارية لشركة
 Fitbitو/أو ملحقاتها ،إذا كانت جديدة ،خالية من عيوب المواد والصنعة في ظل االستخدام العادي لمدة
سنة واحدة من تاريخ الشراء ،باستثناء أن فترة الكفالة تكون سنتين من تاريخ الشراء بواسطة المشتري
األصلي في أي مكان في المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا ..إذا األجهزة المدرجة و/أو ملحقاتها التي
تحمل العالمة التجارية لشركة  Fitbitمجددة وتجديدها معتمد من قبل شركة  Fitbitأو من ينوب عنها ،فقد
تكون فترة الكفالة المعمول بها أقصر.
ال تقدم شركة  Fitbitكفالة ضد االستهالك العادي وال األضرار الناجمة عن الحوادث أو سوء االستخدام.
للحصول عىل خدمة الكفالة ،يرجى التواصل مع قسم دعم العمالء في شركة  Fitbitعبر
 .www.help.fitbit.comومع مراعاة الشروط الكاملة ومعلومات الكفالة التفصيلية الموجودة عىل
 ،www.fitbit.com/legal/returns-and-warrantyإذا قدمت مطالبة صالحة بموجب هذا الضمان،
ستقوم شركة  ،Fitbitحسب اختيارها وإىل الحد الذي يسمح به القانون ،إما بإصالح أو استبدال الجهاز أو
الملحق المعيب .وال تسري هذه الكفالة إال في الواليات القضائية التي يُباع فيها المنتج من قبل شركة
 Fitbitأو البائعين المعتمدين منها .وقد تطالبك شركة  Fitbitبتقديم تفاصيل إثبات الشراء و/أو االلتزام
بالمتطلبات األخرى قبل تلقي خدمة الكفالة .وتعد المزايا التي تتضمنها هذه الكفالة مضافة إىل الحقوق
المتاحة لك بموجب حقوق الكفالة القانونية.
بالنسبة للعمالء في أستراليا :تصلك بضائعنا مع ضمانات ال يمكن استثناؤها بموجب قانون
المستهلك األسترالي .ويحق لك استبدال السلعة أو استرداد ثمنها في حالة الخلل الكبير وكذلك
التعويض عن أي خسارة أو ضرر آخر باإلمكان التنبؤ به إىل ح ٍد معقول .يحق لك ً
أيضا طلب إصالح
السلعة أو استبدالها إذا لم تكن جودتها مقبولة وكان الخلل ال يرقى إىل مستوى الخلل الكبير .وتجدر
اإلشارة إىل أن كفالة المنتج المحدودة في أستراليا ُمقدمة من شركة ( Fitbitأستراليا) الخاصة المحدودة،
وعنوانها  .AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, NSW 2000هاتف.+(877) 623-4997 : 
يرجى زيارة  www.fitbit.com/legal/returns-and-warrantyللحصول عىل معلومات كاملة عن كفالة  
المنتج المحدودة لدينا.
توافر مراكز اإلصالح/قطع الغيار :قد ال تتوفر مراكز اإلصالح أو قطع الغيار الخاصة بمنتجك أو عىل
مستوى منطقتك ،وقد يتم استبدال المنتجات المعروضة لإلصالح بمنتجات جديدة مماثلة بدال ً من
إصالحها .للحصول عىل مزيد من المعلومات ،يُرجى االطالع بالكامل عىل صفحة ضمان المنتج
المحدود المذكورة أعاله.

19.

إشعارات الملكية الفكرية
جميع الحقوق محفوظة لـ© .Fitbit, Incيُعد كل من  Fitbitوشعار  Fitbitعالمتين تجاريتين أو عالمتين
تجاريتين مسجلتين لشركة  Fitbitفي الواليات المتحدة وبلدان أخرى .يمكن العثور عىل عالمات تجارية
إضافية لشركة  Fitbitعىل  .www.fitbit.com/legal/trademark-listوتعد العالمات التجارية لألطراف
الثالثة ملكية خاصة بمالكيها المعنيين .وبإمكانك االطالع عىل إشعار براءة االختراع بموجب القسم (287أ)
من قانون الواليات المتحدة رقم  35عىل  .pat.fpat.coكما يمكن اإلطالع عىل إشعارات برمجيات المصدر
المفتوح عىل .www.fitbit.com/legal
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المعلومات التنظيمية
)FCC( بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية

. من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية15 هذا الجهاز يتوافق مع الجزء

معلومات وزارة الصناعة الكندية

.CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع المعيار الكندي

إعالن المطابقة المبسط لالتحاد األوروبي
 ويتوفر النص الكامل إلعالن. لالتحاد األوروبي2014/53/ ) متوافق مع التوجيهFB418  أن هذا المنتج الالسلكي (رقم الطراز.Fitbit, Inc تُعلن بموجبه شركة
.www.fitbit.com/legal/safety-instructions  عىل، بما في ذلك نطاقات التردد وأقصى طاقة تردد السلكي،المطابقة الخاص باالتحاد األوروبي
.) (ديسيبل بالمللي وات4.64  طاقة التردد الراديوي القصوى،) (ميغاهرتز2483.5-2400 نطاق التردد

• إعالن المطابقة المبسط لالتحاد األوروبي
 ويتوفر النص الكامل إلعالن المطابقة األوروبي عىل العنوان التالي عىل.2014/53/EU  متوافق مع التوجيه األوروبيFB418  بموجبه أن نوع المعدات الراديوية طراز.Fitbit, Inc تعلن
www.fitbit.com/safety :شبكة اإلنترنت
• 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

معلومات التخلص من المنتج وإعادة تدويره

 أو نقطة جمع، احرص عىل التخلص من هذا المنتج في مركز خاص بإعادة التدوير.يشير الرمز أعاله إىل أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية العادية
.المخلفات المحددة من قبل السلطات المحلية
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مزيد من المعلومات
للمزيد من المعلومات ،يُرجى االطالع عىل دليل المستخدم الخاص بـ  Inspire 2هنا
https://help.fitbit.com/manuals/manual_Inspire_2_en_US.pdf

احصل عىل الدعم
للتواصل معك وتقديم الدعم ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني https://myhelp.fitbit.com/s/support
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