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Πώς να ρυθμίσετε το 
Inspire 2 που έχετε στην 
κατοχή σας

3.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Fitbit 
από μία από τις παρακάτω θέσεις:
 -  συσκευές της Apple — App Store της Apple
 -  συσκευές Android — Google Play Store

*Χρησιμοποιήστε συμβατό τηλέφωνο iPhone, Android, ή iPad: www.fitbit.com/devices

Ανοίξτε την εφαρμογή Fitbit και πατήστε Ελάτε στη Fitbit.
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ΛΑΒΕΤΕ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Μεταβείτε στη διεύθυνση  
https://myhelp.fitbit.com/s/support  
για να έρθετε σε επαφή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην 
οθόνη για να δημιουργήσετε λογαριασμό Fitbit, 
και συνδέστε («συζεύξτε») τη συσκευή Fitbit  
που έχετε στην κατοχή σας με το τηλέφωνο  
ή το tablet σας. 
Με τη σύζευξη η συσκευή σας Fitbit και το  
τηλέφωνο ή το tablet σας μπορούν να επικοινωνούν  
μεταξύ τους (συγχρονίζονται τα δεδομένα τους).

Για νέους χρήστες της Fitbit
Τηλέφωνο iPhone, Android, ή iPad.



Fitbit Premium

4.

Με το Inspire 2 
ξεκλειδώνεται 
6μηνη δωρεάν 
δοκιμή του Fitbit 
Premium*
Αποκτήστε περισσότερα από 
την εμπειρία σας στη Fitbit με 
το Premium. 

*Μόνο για νέους χρήστες του Premium. Η δωρεάν δοκιμή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με την ενεργοποίηση της συσκευής. Απαιτείται έγκυρος τρόπος 
πληρωμής. Η δωρεάν δοκιμή πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 60 ημερών από την ενεργοποίηση της συσκευής. Πρέπει να ακυρωθεί πριν λήξει η δωρεάν 

δοκιμή, για να μη χρεωθείτε τα τέλη εγγραφής. Το περιεχόμενο και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γλώσσα, και υπόκεινται σε 
αλλαγές. Δείτε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις εδώ. Ζητήστε βοήθεια εδώ

Μετατρέψτε τα στατιστικά 
στοιχεία στον καρπό σας σε 
εξατομικευμένες πληροφορίες μόνο 
για εσάς. Με προηγμένα εργαλεία 
ύπνου, προκλήσεις, παιχνίδια και 
περιεχόμενο φροντίδας, το Premium 
σάς βοηθά να διαμορφώσετε πιο 
υγιείς συνήθειες και να ζείτε μια πιο 
υγιεινή ζωή.



Πώς να χρησιμοποιήσετε 
το Inspire 2 που έχετε  
στην κατοχή σας

Μάθετε όλα τα απίθανα πράγματα που 
μπορείτε να κάνετε με το Inspire 2.



Βασικά στοιχεία για τη 
Fitbit

Από την πρόσοψη του ρολογιού, σύρετε προς τα επάνω για να δείτε βασικά 
στατιστικά στοιχεία για την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση:
 -   Βασικά στατιστικά: βήματα που κάνατε σήμερα, λεπτά ενεργής ζώνης, θερμίδες που 

κάψατε και απόσταση που διανύσατε.
 -  Καρδιακός παλμός: παρακολούθηση του καρδιακού παλμού σε πραγματικό χρόνο.
 -  Ωριαία δραστηριότητα: βήματα που κάνατε αυτή την ώρα και αριθμός ωρών στις 

οποίες ολοκληρώσατε τον στόχο ωριαίας δραστηριότητας.
 -  Ύπνος: διάρκεια ύπνου και αποτέλεσμα ύπνου για την προηγούμενη νύχτα.
 - Νερό: πόσο νερό ήπιατε σήμερα.
 -  Γυναικεία υγεία: επιλέξτε να βλέπετε πού βρίσκεστε στον κύκλο σας.

Παρακολούθηση δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Εργαλεία για καλύτερο ύπνο

Λεπτά ενεργής ζώνης

Καρδιακοί παλμοί επί 24ωρης βάσης

Να φοράτε το Inspire 2 καθημερινά για να παρακολουθείτε μια σειρά από 
στατιστικά στοιχεία.

Δείτε τα στατιστικά σας στοιχεία 
εύκολα στον καρπό σας από την 
πάντα ενεργή οθόνη του Inspire 2
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Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι έως 10 ημέρες*

*Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και πολλούς άλλους παράγοντες.



Πλοήγηση
Το Inspire 2 αφυπνίζεται όταν σηκώνετε και στρέφετε τον καρπό σας 
προς το μέρος σας. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, πιέστε και 
κρατήστε πατημένα τα πλαϊνά της συσκευής και, στη συνέχεια, πατήστε 
«Άνοιγμα οθόνης». 

Το Inspire 2 έχει οθόνη αφής, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να σύρετε το 
δάχτυλό σας προς τα πάνω και προς τα κάτω για να δείτε τα στατιστικά της 
υγείας και της φυσικής σας κατάστασης. 

Πατήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια λειτουργία.

Πιέστε τα πλαϊνά της συσκευής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη 
οθόνη. 

Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλαϊνά της συσκευής για να μεταβείτε στις 
κοινές ρυθμίσεις και λειτουργίες, και για να δείτε την υπολειπόμενη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας και τις ειδοποιήσεις.

Αυτόματη αναγνώριση 
άσκησης

Το Inspire 2 ανιχνεύει αυτόματα δραστηριότητες υψηλής 
κίνησης και τις καταγράφει χρησιμοποιώντας το SmartTrack.

Το SmartTrack αναγνωρίζει αυτόματα τη συνεχή κίνηση που 
συμβαίνει για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε 
τη διάρκεια για κάθε τύπο άσκησης στην εφαρμογή Fitbit.

Μπορείτε να δείτε την αυτόματα ανιχνευμένη άσκηση στην 
εφαρμογή Fitbit.
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Παρακολούθηση και 
αποτέλεσμα ύπνου

Το Inspire 2 σάς παρέχει δεδομένα χωρίς ενόχληση. Το μόνο 
που έχετε να κάνετε είναι να το φορέσετε στο κρεβάτι και 
να ξυπνήσετε έχοντας καινούργιο αποτέλεσμα ύπνου και τη 
δυνατότητα προβολής κάθε σταδίου του ύπνου σας.

Η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία ύπνου για να 
μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και να σιγήσετε τις 
εισερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα. Ορίστε μια αθόρυβη 
ειδοποίηση, και ξυπνήστε με μια απαλή δόνηση στον καρπό 
σας.

Αθόρυβες ειδοποιήσεις
Ορίστε μια αθόρυβη ειδοποίηση στην εφαρμογή Fitbit για 
να σας ξυπνήσει απαλά το πρωί ή να σας ειδοποιήσει μια 
συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.
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Χρονόμετρο και 
αντίστροφη μέτρηση

Για να ορίσετε χρονόμετρο ή αντίστροφη μέτρηση, σύρετε 
κάθετα στην πρόσοψη του ρολογιού σας και πατήστε 
«Χρονόμετρα».

Από εκεί, επιλέξτε «Χρονόμετρο» ή «Αντίστροφη μέτρηση».

Χρονόμετρο: πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

Αντίστροφη μέτρηση: επιλέξτε τον αριθμό ωρών και 
λεπτών κάνοντας κύλιση και πατώντας τους αριθμούς που 
θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης.

Γυναικεία υγεία
Κατανοήστε το σώμα σας καλύτερα παρακολουθώντας τον 
κύκλο, τα συμπτώματά σας και πολλά άλλα.

Όταν δίνετε την έγκρισή σας μέσω της εφαρμογής Fitbit, 
παρακολουθήστε πού βρίσκεστε στον κύκλο σας μέσω του 
Inspire 2.
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Υπενθυμίσεις για κίνηση
Οι υπενθυμίσεις για κίνηση σάς βοηθούν να 
κινείστε κάθε ώρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας σας, προσπαθήστε να κάνετε 250 
βήματα ανά ώρα.

Προσαρμόστε τις ώρες στις οποίες θα 
λαμβάνετε τις υπενθυμίσεις στην εφαρμογή 
Fitbit.

Τρόποι άσκησης με 
βάση τους στόχους που 
έχετε θέσει

Επιλέξτε από ασκήσεις όπως η ποδηλασία, το τρέξιμο  
και η γιόγκα, ώστε να μπορείτε να δείτε τα στατιστικά  
σε πραγματικό χρόνο απευθείας στον καρπό σας.

Μπορείτε επίσης να θέσετε στόχους για το κάψιμο 
θερμίδων, την απόσταση ή τον χρόνο, για να λαμβάνετε 
ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο όταν φτάνετε τον  
κάθε στόχο.
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Ρυθμός και απόσταση  
σε πραγματικό χρόνο

Συνδέστε το Inspire 2 με το GPS του τηλεφώνου σας για 
να δείτε σε πραγματικό χρόνο τον ρυθμό και την απόσταση 
στον καρπό σας κατά τη διάρκεια περιπάτου, τζόκινγκ, 
πεζοπορίας και ποδηλασίας.

Η σύνδεση με GPS είναι διαθέσιμη για όλα τα 
υποστηριζόμενα τηλέφωνα με αισθητήρες GPS. Για να 
χρησιμοποιήσετε το συνδεδεμένο GPS, βεβαιωθείτε ότι το 
GPS και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένα στο τηλέφωνό 
σας, και κρατήστε το τηλέφωνο μαζί σας ενώ ασκείστε.

Κατάλληλο για κολύμβηση 
και «Κλείδωμα στο νερό»

Αποκτήστε έμπνευση από το ντους έως την 
πισίνα με το Inspire 2. Είναι ανθεκτικό στο 
νερό σε βάθος έως 50 μέτρων. Όταν ξεκινάτε 
κολύμβηση, ενεργοποιείται το «Κλείδωμα στο 
νερό» για να αποφευχθεί η κατά λάθος εισροή 
νερού.
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Παρακολούθηση καρδιακού 
παλμού επί 24ωρης βάσης

Η 24ωρη παρακολούθηση του καρδιακού παλμού σάς επιτρέπει να 
δείτε τον καρδιακό σας παλμό σε πραγματικό χρόνο, σας βοηθά να 
μεγιστοποιήσετε τις ασκήσεις και σας βοηθά να κατανοήσετε τις 
τάσεις του καρδιακού σας παλμού κατά την πάροδο του χρόνου.

Ζώνες καρδιακού παλμού
Δείτε το λίπος που κάψατε, την αεροβική άσκηση που κάνατε 
και τις ζώνες μέγιστων καρδιακών παλμών που φτάσατε, για να 
βελτιστοποιήσετε κάθε μία από τις προπονήσεις σας με τον σωστό 
βαθμό προσπάθειας.

Καρδιακοί παλμοί ανάπαυσης
Φοράτε το Inspire 2 όλη την ημέρα και τη νύχτα για να καταγράφετε 
τους καρδιακούς παλμούς ανάπαυσης και να τους παρακολουθείτε 
κατά την πάροδο του χρόνου στην εφαρμογή Fitbit.

Επίπεδο φυσικής κατάστασης
Χρησιμοποιήστε το Inspire 2 με την εφαρμογή Fitbit για να δείτε 
το σκορ της φυσικής σας κατάστασης –ένα στιγμιότυπο του πόσο 
γυμνασμένοι είστε– καθώς και συμβουλές για βελτίωση.

Ειδοποιήσεις
Μείνετε σε επαφή με τις κλήσεις, τα SMS, το ημερολόγιο και 
τις ειδοποιήσεις των εφαρμογών του κινητού σας.

Δείτε τις εισερχόμενες ειδοποιήσεις όταν το τηλέφωνό σας 
και το Inspire 2 βρίσκονται εντός εμβέλειας. Η εισερχόμενη 
ειδοποίηση προκαλεί μια ελαφριά δόνηση στη συσκευή σας.
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Συνεδρίες καθοδηγούμενης 
αναπνοής

Ολοκληρώστε τη λειτουργία καθοδηγούμενης αναπνοής 
στο Inspire 2 για να βρείτε στιγμές ηρεμίας όλη την ημέρα. 
Επιλέξτε ανάμεσα σε 2λεπτες και 5λεπτες ασκήσεις αναπνοής.

Προσόψεις ρολογιού
Το Inspire 2 βγαίνει σε διάφορα στιλ ρολογιού, ώστε να 
παρακολουθείτε τα στατιστικά σας με την εμφάνιση που 
σας αρέσει. Αλλάξτε την πρόσοψη του ρολογιού σας στην 
εφαρμογή Fitbit.
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Αλλάξτε το λουράκι
Ανταλλάξτε το λουράκι σας με μεγαλύτερο μέγεθος ή με μια 
ποικιλία από κομψά αξεσουάρ. Τα αξεσουάρ της Fitbit έχουν 
σχεδιαστεί για να λειτουργούν καλύτερα με τα προϊόντα μας.

Για να το βγάλετε: σύρετε τον πείρο με την μπίλια προς τα 
μέσα για να απελευθερώσετε το λουράκι.

Για να το φορέσετε: πρώτα τοποθετήστε τον πείρο στην 
αριστερή οπή. Διατηρήστε το λουρί σε γωνία προς τα επάνω. 
Στη συνέχεια, σπρώξτε προς τα μέσα τον πείρο με την 
μπίλια, ενώ πιέζετε το λουράκι στην υποδοχή.

Μπαταρία και φόρτιση
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην πρόσοψη του 
ρολογιού για να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας. Για να 
φορτίσετε τον ανιχνευτή σας, ευθυγραμμίστε τις ακίδες στο 
άκρο του καλωδίου φόρτισης με τις χρυσές επαφές στο πίσω 
μέρος του Inspire 2. Μόλις ευθυγραμμιστούν, πιέστε απαλά το 
Inspire 2 μέσα στον φορτιστή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. 

Για να αφαιρέσετε το Inspire 2 από το καλώδιο φόρτισης:

Κρατήστε το Inspire 2 και σύρετε το νύχι του αντίχειρά σας 
ανάμεσα στον φορτιστή και στο πίσω μέρος του ανιχνευτή σε 
μία από τις γωνίες. Πιέστε ελαφρά τον φορτιστή προς τα κάτω 
μέχρι να αποχωριστεί από τον ανιχνευτή.

Για να φορτίσετε τον ανιχνευτή σας, ευθυγραμμίστε τις ακίδες 
στο άκρο του καλωδίου φόρτισης με τις χρυσές επαφές  
στο πίσω μέρος του Inspire 2. Μόλις ευθυγραμμιστούν,  
ο φορτιστής θα ασφαλιστεί μαγνητικά στη θέση του.
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Συμβουλές χρήσης και 
περιποίησης

15.

Ανταλλάξτε το λουράκι σας με μεγαλύτερο μέγεθος ή με μια 
ποικιλία από κομψά αξεσουάρ. Τα αξεσουάρ της Fitbit έχουν 
σχεδιαστεί για να λειτουργούν καλύτερα με τα προϊόντα μας.

Για να το βγάλετε: σύρετε τον πείρο με την μπίλια προς τα 
μέσα για να απελευθερώσετε το λουράκι.

Για να το φορέσετε: πρώτα τοποθετήστε τον πείρο στην 
αριστερή οπή. Διατηρήστε το λουρί σε γωνία προς τα επάνω. 
Στη συνέχεια, σπρώξτε προς τα μέσα τον πείρο με την 
μπίλια, ενώ πιέζετε το λουράκι στην υποδοχή.



Συνήθεις ερωτήσεις

16.

Εάν αντιμετωπίσετε κάποια από τα παρακάτω προβλήματα, κάντε επανεκκίνηση 
της συσκευής σας:
 -  Δεν συγχρονίζεται
 -   Δεν ανταποκρίνεται σε πιέσεις του κουμπιού, αγγίγματα ή σύρσιμο του δακτύλου
 -  Είναι φορτισμένη, αλλά δεν ενεργοποιείται
 -   Δεν παρακολουθεί τα βήματά σας ή άλλα στατιστικά στοιχεία
 - Δεν εμφανίζει ειδοποιήσεις

Εάν επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, απενεργοποιείται και ενεργοποιείται χωρίς  
να διαγράφει δεδομένα δραστηριότητας:
 -   Συνδέστε με την πρίζα για να φορτίσετε τη συσκευή σας, μετά πατήστε και κρατήστε 

πατημένα τα 2 κουμπιά στον ανιχνευτή σας για 5-10 δευτερόλεπτα. 

Συγχρονισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία τα δεδομένα που συλλέγει η συσκευή  
σας μεταφέρονται στην εφαρμογή Fitbit που έχετε. Οι συσκευές Fitbit χρησιμοποιούν  
την τεχνολογία Bluetooth για να συγχρονίζονται με τηλέφωνα και tablet.

Λίστα ελέγχου:
 -   Είναι συμβατό το τηλέφωνο/tablet σας; – www.fitbit.com/devices
 -   Η εφαρμογή Fitbit και η συσκευή Fitbit έχουν το πιο πρόσφατο λογισμικό
 -  Οι ρυθμίσεις Bluetooth που έχετε είναι ενεργές
 -  Η στάθμη μπαταρίας της συσκευής Fitbit δεν είναι χαμηλή

Μετά δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:
 -  Τερματίστε τη λειτουργία της εφαρμογής Fitbit (μην τη διαγράψετε)
 -   Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και ενεργοποιήστε το ξανά
 -  Ανοίξτε την εφαρμογή Fitbit
 -   Εάν η συσκευή σας δεν έκανε συγχρονισμό, επανεκκινήστε τη συσκευή Fitbit  

(βλ. επόμενο βήμα για να μάθετε πώς!)

Πώς μπορώ να συγχρονίσω τη συσκευή 
Fitbit που έχω;

Πώς μπορώ να κάνω επανεκκίνηση της 
συσκευής Fitbit;



Περισσότερες πληροφορίες
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διάφορες συνήθεις ερωτήσεις δείτε τους παρακάτω 

συνδέσμους.

Inspire 2 της Fitbit
• Πώς μπορώ να ξεκινήσω με το Inspire 2 της Fitbit

•  Πώς να φορτίσετε τη συσκευή Fitbit που έχετε στην κατοχή σας 

•  Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη φόρτιση της συσκευής σας

•  Λεπτά ενεργής ζώνης, ο νέος και πιο εξατομικευμένος τρόπος της Fitbit για να μετρά τη 
σωματική σας δραστηριότητα

•  Πώς μετρούν βήματα που έχετε κάνει και ορόφους που έχετε ανέβει οι συσκευές Fitbit

•  Πώς παρακολουθεί τον καρδιακό σας παλμό η Fitbit

•  Πώς παρακολουθεί τον ύπνο η Fitbit

•  Πώς παρακολουθεί τις θερμίδες η Fitbit

•  Ποιες ασκήσεις παρακολουθεί η Fitbit

• Για πληροφορίες σχετικά με την κολύμβηση και το ντους ενώ φοράτε συσκευή Fitbit

Εφαρμογή Fitbit
•  Συσκευές συμβατές με τη Fitbit 

•  Fitbit Premium

•  Πώς χρησιμοποιείται η Fitbit σε τηλέφωνα Android

•  Πώς αλλάζει η γλώσσα

Γενικά
•  Πώς να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κινητού τηλεφώνου σε συσκευές Fitbit

•  Πώς να επανεκκινείτε συσκευές Fitbit

•  Πληροφορίες για την εγγύηση της Fitbit

•  Διαθεσιμότητα του Fitbit Pay καθώς και υποστηριζόμενων τραπεζών ανά χώρα

•  Πολιτική απορρήτου της Fitbit

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2461.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1799
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1190
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1379
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1379
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1141#:~:text=Fitbit%20devices%20use%20a%203,and%20patterns%20of%20your%20movement
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1565
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1314
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1141#calories
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1935/?l=en_US&fs=RelatedArticle#workouts
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1598.htm
https://www.fitbit.com/DEVICES
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2437#:~:text=Visit%20fitbit.com%2Ffitbit%2D,the%20button%20to%20get%20started
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2322
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1536.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1186
https://www.fitbit.com/ie/legal/returns-and-warranty%0D
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2236
https://www.fitbit.com/us/legal/privacy-policy


Πληροφορίες ασφαλείας
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fitbit.com/legal/safety-instructions για όλες τις πληροφορίες 
ασφαλείας και προϊόντος. 

Χρήση και φροντίδα
Ορισμένοι χρήστες μπορεί να παρουσιάσουν ερεθισμό του δέρματος κατά τη χρήση αυτού 
του προϊόντος. Για να μειωθεί η πιθανότητα ερεθισμού, ακολουθήστε τέσσερις απλές 
συμβουλές χρήσης και φροντίδας: (1) να το διατηρείτε καθαρό, (2) να το διατηρείτε στεγνό, 
(3) να μην το φοράτε πολύ σφιχτά, και (4) να ξεκουράζετε τον καρπό σας αφαιρώντας το 
λουράκι για μια ώρα μετά από παρατεταμένη χρήση. Για περισσότερες συμβουλές σχετικά 
με τη χρήση και τη φροντίδα επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fitbit.com/productcare. 
Αφαιρέστε το προϊόν εάν παρατηρήσετε οποιονδήποτε ερεθισμό του δέρματος ή 
αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στα χέρια ή στους καρπούς σας. 

Μπαταρία
Φορτίστε την μπαταρία σύμφωνα με τις πληροφορίες ασφαλείας και προϊόντος.  
Μη φορτίζετε την μπαταρία ποτέ εάν το προϊόν είναι υγρό ή εφόσον φοράτε το προϊόν.  
Η μπαταρία πρέπει να συντηρείται μόνο από τη Fitbit ή εξουσιοδοτημένο πάροχο 
συντήρησης. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε μόνοι σας την 
μπαταρία. Οι ουσίες σε αυτό το προϊόν και η μπαταρία του μπορεί να βλάψουν το 
περιβάλλον ή να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού  
ή απόρριψης.

Παρεμβολή ιατρικής συσκευής
Αυτό το προϊόν και το καλώδιο φόρτισης μπορεί να περιλαμβάνουν μαγνήτες που  
ενδέχεται να προκαλέσουν παρέμβαση σε ορισμένες ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές,  
όπως βηματοδότες ή απινιδωτές. Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τέτοια ιατρική συσκευή, 
θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες
Τα smartwatches της Fitbit και οι συσκευές παρακολούθησης γυμναστικής προορίζονται 
να φορεθούν στον καρπό ή να κουμπωθούν στα ρούχα σας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε  
τα προϊόντα μας όπως προβλέπεται, η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες μπορεί να υπερβαίνει  
τα συνιστώμενα όρια.

Αποφυγή βλάβης στην ακοή
Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, μη χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας με συσκευές 
αναπαραγωγής ήχου σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες χρονικές περιόδους.
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Περιορισμένη εγγύηση 
προϊόντος 

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος. Εάν 
οτιδήποτε σε αυτή την περίληψη έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της Περιορισμένης 
Εγγύησης Προϊόντος, θα υπερισχύει η Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος.

Η Fitbit εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το εσώκλειστο προϊόν ή/και τα παρελκόμενά του 
με το εμπορικό σήμα Fitbit, εάν είναι καινούργια, θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα 
σε υλικά και εργασία υπό κανονική χρήση για ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς, αλλά η 
εγγύηση διαρκεί για δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς του αρχικού αγοραστή οπουδήποτε 
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία. Εάν το εσώκλειστο προϊόν της Fitbit 
ή/και τα παρελκόμενά του έχουν ανακατασκευαστεί και πιστοποιηθεί από ή για λογαριασμό 
της Fitbit, η ισχύουσα περίοδος εγγύησης μπορεί να είναι μικρότερη. 

Η Fitbit δεν παρέχει εγγύηση έναντι φυσιολογικής φθοράς, ούτε έναντι ζημιάς που 
προκαλείται από ατύχημα ή ακατάλληλη χρήση. 

Για να λάβετε υπηρεσία βάσει της εγγύησης, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης 
πελατών της Fitbit στο www.help.fitbit.com. Με την επιφύλαξη των πλήρων όρων και των 
λεπτομερών πληροφοριών εγγύησης στο www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty, εάν 
υποβάλετε έγκυρη αξίωση βάσει αυτής της εγγύησης, η Fitbit, κατ' επιλογήν της και στον 
βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, είτε θα επισκευάσει είτε θα αντικαταστήσει το 
ελαττωματικό προϊόν ή το παρελκόμενο. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο στις δικαιοδοσίες 
όπου το προϊόν πωλείται από τη Fitbit ή τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της. 
Η Fitbit ενδέχεται να απαιτήσει να προσκομίσετε λεπτομερή στοιχεία αγοράς ή/και να 
συμμορφωθείτε με άλλες απαιτήσεις πριν λάβετε την υπηρεσία εγγύησης. Τα οφέλη που 
παρέχονται από αυτή την εγγύηση προστίθενται στα δικαιώματα που παρέχονται βάσει των 
εκ του νόμου δικαιωμάτων εγγύησης.

Αυστραλιανός νόμος περί καταναλωτών: τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγυήσεις που 
δεν μπορούν να αποκλειστούν βάσει του Αυστραλιανού Νόμου περί Καταναλωτών. Έχετε 
το δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση σοβαρής αστοχίας, και 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημία. Έχετε 
επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων εάν δεν είναι 
αποδεκτής ποιότητας και η αστοχία δεν αποτελεί σοβαρή αστοχία. Η Περιορισμένη Εγγύηση 
Προϊόντος στην Αυστραλία παρέχεται από την Fitbit (Australia) Pty Ltd, AMP Centre, Level 
27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW 2000. Τηλ.: +1 (877) 623-4997. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
πλήρη Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος για αυστραλιανούς καταναλωτές. 

Διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων επισκευής / ανταλλακτικών: οι εγκαταστάσεις επισκευής 
ή τα ανταλλακτικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για το προϊόν σας ή στην περιοχή σας, 
και τα εμπορεύματα που προσκομίζονται για επισκευή μπορεί να αντικατασταθούν από 
ανακατασκευασμένα ισοδύναμα προϊόντα και να μην επισκευαστούν. Για περισσότερες 
πληροφορίες διαβάστε την πλήρη σελίδα Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος που  
αναφέρεται παραπάνω.
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https://myhelp.fitbit.com/s/home?language=en_US


Δηλώσεις πνευματικής 
ιδιοκτησίας

©Fitbit, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η λέξη Fitbit και το λογότυπο Fitbit είναι 
εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Fitbit, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες 
χώρες. Πρόσθετα εμπορικά σήματα της Fitbit θα βρείτε στη διεύθυνση www.fitbit.com/legal/
trademark-list. Τα εμπορικά σήματα τρίτων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων 
τους. Τη δήλωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που ορίζεται από τον Νόμο 35 των ΗΠΑ,  
§ 287 (α) μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα pat.fpat.co. Δηλώσεις λογισμικού ανοικτού 
κώδικα βρίσκονται στη διεύθυνση www.fitbit.com/legal.
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Κανονιστικές πληροφορίες
Δήλωση της ομοσπονδιακής επιτροπής επικοινωνιών (FCC)
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των Κανόνων της FCC.

Πληροφορίες βιομηχανίας του Καναδά (IC) 
Η παρούσα ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). 

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης

Με την παρούσα η Fitbit, Inc. δηλώνει ότι αυτό το ασύρματο προϊόν (με αριθμό μοντέλου FB418) συμμορφώνεται με την Οδηγία 
2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συχνοτήτων και της μέγιστης 
ισχύος ραδιοσυχνοτήτων, διατίθεται στη διεύθυνση www.fitbit.com/legal/safety-instructions.
Ζώνη συχνοτήτων: 2400-2483,5MHz. Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 4,64dBm (διασκευασμένη).

• Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ 
Με την παρούσα η Fitbit, Inc. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός με αριθμό μοντέλου FB418 πληροί την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 
συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση: www.fitbit.com/safety

• Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB512 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 FB512 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 FB512 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 FB512 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

Το παραπάνω σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε να απορρίψετε 
αυτό το προϊόν σε κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης ή σημείο συλλογής που έχουν ορίσει οι τοπικές αρχές.
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Περισσότερες πληροφορίες

Λάβετε υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Εγχειρίδιο του Inspire 2 εδώ 
https://help.fitbit.com/manuals/manual_inspire_2_en_US.pdf
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Μεταβείτε στη διεύθυνση https://myhelp.fitbit.com/s/support για να έρθετε σε επαφή.

https://help.fitbit.com/manuals/manual_inspire_2_en_US.pdf
https://myhelp.fitbit.com/s/support

