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Kaip sukonfigūruoti 
„Inspire 2“

3.

Atsisiųskite ir įdiekite „Fitbit“ programėlę iš vienos toliau 
nurodytų vietų:

 -  „Apple“ įrenginiams – „Apple App Store“
 -  „Android“ įrenginiams – „Google Play Store“

*Naudokite suderinamą „iPhone“, „iPad“ arba „Android“ telefoną: www.fitbit.com/devices

Atidarykite „Fitbit“ programėlę ir bakstelėkite 
„Prisijungti prie „Fitbit“.
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PAGALBA
Jei norite susisiekti, eikite į tinklalapį 
https://myhelp.fitbit.com/s/support.

Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad 
sukurtumėte „Fitbit“ paskyrą ir prijungtumėte 
(„suporuotumėte“) savo „Fitbit“ įrenginį prie 
telefono arba planšetinio kompiuterio. 

Suporuodami užtikrinsite, kad „Fitbit“ įrenginys ir 
telefonas arba planšetinis kompiuteris  
galėtų tarpusavyje palaikyti ryšį  
(sinchronizuoti duomenis).

Naujiems „Fitbit“ naudotojams

„iPhone“, „iPad“ arba „Android“ 
telefonas.



„Fitbit Premium“

4.

Jūsų „Inspire 2“ 
suteikia 1 metų 
nemokamą 
bandomąjį 
„Fitbit Premium“ 
laikotarpį*
Gaukite iš „Fitbit“ daugiau 
naudodami „Premium“. 

*Tik naujiems „Premium“ naudotojams. Nemokamą bandomąjį laikotarpį galima suaktyvinti tik suaktyvinant įrenginį. Reikia 
nurodyti galiojantį mokėjimo būdą. Nemokamą bandomąjį laikotarpį reikia suaktyvinti per 60 dienų nuo įrenginio suaktyvinimo. 

Norėdami išvengti prenumeratos mokesčio, atšaukite prieš pasibaigiant nemokamam bandomajam laikotarpiui. Turinys ir 
funkcijos gali priklausyti nuo kalbos ir keistis. Visas sąlygas ir nuostatas žr. čia. Gaukite pagalbos čia.

Paverskite ant riešo rodomą 
statistiką asmeniškai jums 
pritaikytomis įžvalgomis. „Premium“ 
suteikia pažangių miego stebėjimo 
priemonių, iššūkių, žaidimų ir 
turinio apie sąmoningumą, kad 
formuotumėte sveikesnius įpročius ir 
gyventumėte sveikiau.



Kaip naudoti 
„Inspire 2“
Sužinokite visus šaunius dalykus,  
kuriuos galite daryti su „Inspire 2“!



„Fitbit“ pagrindinė 
informacija

Perbraukite per laikrodžio ekraną aukštyn – matysite pagrindinę sveikatos ir 
sporto statistiką:
 -   Pagrindinė statistika: šiandien nueiti žingsniai, aktyvumo zonos minutės, sudegintos 

kalorijos ir nukeliautas atstumas.
 -  Širdies ritmas: širdies ritmo sekimas realiuoju laiku.
 -  Valandinė veikla: atitinkamą valandą nueiti žingsniai ir skaičius valandų, per kurias 

įvykdėte savo valandinės veiklos tikslą.
 -  Miegas: miego trukmė ir miego įvertis praėjusią naktį.
 - Vanduo: kiek šiandien suvartojote vandens.
 -  Moterų sveikata: jei norite, galite sekti, kuriame savo ciklo etape esate.

Aktyvumo sekimas visą dieną

Priemonės geresniam miegui

Aktyvumo zonos minutės

Nuolatinis širdies ritmo sekimas

Dėvėdami „Inspire 2“ kiekvieną dieną galėsite sekti įvairią statistiką.

Ataskaitų sritis „Inspire 2“ ekrane 
leis patogiai matyti statistiką vos 
pažvelgus į riešą.

6.

Baterija veikia iki 10 dienų*
*Baterijos veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir kitų veiksnių.



Valdymas
„Inspire 2“ pažadinti galite pakėlę ir pasukę riešą link savęs. Jei šią 
funkciją norite išjungti, suspauskite ir laikykite įrenginio šonus, o tuomet 
bakstelėkite „Ekrano pažadinimas“. 

„Inspire 2“ turi jutiklinį ekraną, per kurį braukdami aukštyn ir žemyn 
patogiai matysite savo sveikatos ir sporto statistiką. 

Funkciją atidarysite bakstelėję jos piktogramą.

Suspaudę įrenginio šonus, grįšite į ankstesnį ekraną. 

Suspaudę ir laikydami įrenginio šonus, atidarysite bendruosius nustatymus 
ir režimus, taip pat galėsite peržiūrėti baterijos įkrovos lygį bei pranešimus.

„Inspire 2“ automatiškai aptiks aktyvų judėjimą ir jį įrašys, 
naudodama „SmartTrack“.

„SmartTrack“ automatiškai atpažįsta nuolatinį judėjimą, 
kuris vyksta bent 15 minučių. „Fitbit“ programėlėje galite 
reguliuoti kiekvieno pobūdžio treniruotės trukmę.

„Fitbit“ programėlėje taip pat galite matyti automatiškai 
aptiktą treniruotę.

7.

Automatinis treniruočių 
atpažinimas



Miego sekimas ir 
miego įvertis

„Inspire 2“ teikia duomenis jūsų netrukdydama. Jums 
tereikia dėvėti įrenginį, kai einate miegoti – nubudę 
matysite naują miego įvertį ir galėsite peržiūrėti savo miego 
fazes.

Įrenginys turi miego režimą, kuris pritemdo ekraną ir nutildo 
skambučius bei žinutes. Nustatykite begarsį įspėjimą ir 
nubuskite nuo švelnaus vibravimo ant riešo.

Begarsiai įspėjimai
„Fitbit“ programėlėje nustatykite begarsį įspėjimą, kuris jus 
švelniai pažadins ryte arba įspės tam tikru dienos metu.
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Laikmatis ir 
chronometras

Laikmatį ar chronometrą galima nustatyti perbraukus 
žemyn per laikrodžio ekraną ir bakstelėjus „Laikmačiai“.

Ten pasirinkite „Chronometras“ arba „Atgalinis 
skaičiavimas“.

Chronometras: spustelėkite paleidimo mygtuką.

Atgalinis skaičiavimas: pasirinkite valandas ir minutes 
slinkdami ir bakstelėdami norimus skaičius. Spustelėkite 
paleidimo mygtuką.

Moterų sveikata
Dar geriau supraskite savo kūną, sekdamos savo ciklą, 
simptomus ir kitus dalykus.

„Fitbit“ programėlėje galite pasirinkti, kad „Inspire 2“ sektų, 
kuriame savo ciklo etape esate.
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Priminimai 
judėti

Priminimai judėti padės judėti kiekvieną 
valandą. Pabandykite per visą dieną nueiti 
po 250 žingsnių kiekvieną valandą.

Pasirinkite, kuriomis valandomis gausite 
priminimus „Fitbit“ programėlėje.

Tikslinių treniruočių 
režimai

Pasirinkę tokias treniruotes, kaip važiavimas dviračiu, 
bėgimas ir joga, galėsite realiuoju laiku sekti statistiką vos 
žvilgtelėję į savo riešą.

Be to, galite nustatyti kalorijų deginimo, atstumo arba laiko 
tikslus, kad pasiekę kiekvieną tikslą gautumėte pranešimus 
realiuoju laiku.
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Tempas ir atstumas 
realiuoju laiku

Prijungę „Inspire 2“ prie savo telefono GPS, vos žvilgtelėję į 
riešą realiuoju laiku matysite greitį ir atstumą vaikščiodami, 
bėgdami, žygiuodami ir važinėdami dviračiu.

Prie GPS galima prisijungti per kiekvieną suderinamą 
telefoną, kuris turi GPS jutiklius. Norėdami prisijungti prie 
GPS, įsitikinkite, kad telefone įjungtos GPS ir „Bluetooth“ 
funkcijos, ir treniruodamiesi turėkite telefoną su savimi.

11.

Atsparumas vandeniui 
ir vandens užraktas

„Inspire 2“ padės palaikyti motyvaciją nuo 
prausimosi duše iki plaukimo baseine – 
įrenginys atsparus vandeniui iki 50 m gylio. 
Pradėjus plaukti, susiaktyvins vandens 
užraktas, kuris apsaugos nuo netyčinių 
bakstelėjimų.



Nuolatinis širdies  
ritmo sekimas

Nuolatinis širdies ritmo sekimas leidžia realiuoju laiku matyti 
širdies ritmą, padeda maksimaliai išnaudoti treniruotes ir 
bėgant laikui suprasti jūsų širdies ritmo tendencijas.

Širdies ritmo zonos
Atpažinkite savo riebalų deginimo, ištvermės ir anaerobinę 
širdies ritmo zonas – tai leis optimaliai išnaudoti kiekvieną 
treniruotę, įdedant būtent tiek pastangų, kiek reikia.

Širdies ritmas ramybės būsenoje
Dėvėkite „Inspire 2“ visą dieną ir naktį, kad užfiksuotumėte 
savo širdies ritmą ramybės būsenoje ir bėgant laikui 
sektumėte savo širdies ritmą „Fitbit“ programėlėje.

Širdies treniruotumo lygis
„Inspire 2“ su „Fitbit“ programėle padės nustatyti jūsų širdies 
treniruotumą – jūsų sportinės formos atspindį, bei pateiks 
patarimų, kaip jį pagerinti.

Pranešimai
Palaikykite ryšį skambučiais, žinutėmis, kalendoriumi ir 
programėlių pranešimais iš savo išmaniojo telefono.

Matykite gautus pranešimus, kai jūsų telefonas ir „Inspire 
2“ yra pakankamai arti vienas kito. Gavus pranešimą, 
įrenginys švelniai suvibruos.
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Kontroliuojamo 
kvėpavimo seansai

Atraskite ramybės akimirkas dienos metu darydami 
kontroliuojamo kvėpavimo seansus su „Inspire 2“. Pasirinkite 2 
arba 5 minučių kvėpavimo pratimus.

Laikrodžio stiliai
„Inspire 2“ turi keletą skirtingų laikrodžio stilių, tad statistiką 
galėsite sekti pasirinkę mėgstamiausią dizainą. Laikrodžio 
stilių galima pakeisti „Fitbit“ programėlėje.
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Apyrankės 
keitimas

Pakeiskite apyrankę į didesnę arba pasirinkite naują iš įvairių 
stilingų aksesuarų. „Fitbit“ aksesuarai geriausiai tinka mūsų 
produktams.

Jei norite nuimti: stumtelėkite rutulinį kaištelį vidun, kad 
apyrankė atsikabintų.

Jei norite prisegti: pirmiausia įstatykite kaištelį į kairiąją 
skylutę. Laikykite apyrankę pakreipę kampu į viršų. Tuomet 
įstatykite rutulinį kaištelį vidun tuo pačiu įstumdami apyrankę 
į lizdą.

Baterija ir įkrovimas
Norėdami patikrinti baterijos įkrovą, perbraukite laikrodžio 
ekranu į viršų. Visiškai įkrauta „Inspire 2“ baterija veikia iki 
10 dienų. Atkreipkite dėmesį, kad baterijos veikimo laikas 
ir įkrovimo ciklai priklauso nuo naudojimo, nustatymų ir 
daugelio kitų veiksnių, tad faktinė trukmė bus skirtinga.

Jei norite įkrauti įrenginį, sulygiuokite aukso spalvos 
įkroviklio kontaktus su kontaktais „Inspire 2“ nugarėlėje. 
Išlygiavus įkroviklis magnetu užsifiksuoja vietoje.
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Dėvėjimo ir  
priežiūros patarimai

15.

Pakeiskite apyrankę į didesnę arba pasirinkite naują iš 
įvairių stilingų aksesuarų. „Fitbit“ aksesuarai geriausiai 
tinka mūsų produktams.

Jei norite nuimti: stumtelėkite rutulinį kaištelį vidun, kad 
apyrankė atsikabintų.

Jei norite prisegti: pirmiausia įstatykite kaištelį į kairiąją 
skylutę. Laikykite apyrankę pakreipę kampu į viršų. Tuomet 
įstatykite rutulinį kaištelį vidun tuo pačiu įstumdami 
apyrankę į lizdą.



DUK
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Paleiskite įrenginį iš naujo, jei susiduriate su kuria nors iš toliau išvardytų 
problemų:
 -  nesisinchronizuoja;
 -   nereaguoja į mygtukų paspaudimus, bakstelėjimus arba perbraukimus;
 -  įkrautas, bet neįsijungia;
 -   neseka žingsnių arba kitos statistikos;
 - nerodo pranešimų.

Paleidžiant įrenginį iš naujo, jis išjungiamas ir vėl įjungiamas, neištrinant jokių 
veiklos duomenų:
 -   prijunkite įrenginio įkroviklį, tada paspauskite ir 5–10 sekundžių palaikykite nuspaudę 

du įrenginio mygtukus. 

Sinchronizacija yra procesas, kurio metu jūsų įrenginio surinkti duomenys perduodami į 
„Fitbit“ programėlę. „Fitbit“ įrenginiai naudoja „Bluetooth“ technologiją sinchronizacijai 
su telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.

Kontrolinis sąrašas:
 -   ar jūsų telefonas / planšetinis kompiuteris suderinamas? – www.fitbit.com/devices;
 -   „Fitbit“ programėlė ir „Fitbit“ įrenginio programinė įranga yra naujausios versijos;
 -  „Bluetooth“ ryšys įjungtas;
 -  „Fitbit“ įrenginio baterija įkrauta.

Tada išbandykite šiuos veiksmus:
 -  priverstinai išjunkite „Fitbit“ programėlę (neištrinkite jos);
 -   išjunkite ir vėl įjunkite telefono „Bluetooth“ ryšį;
 -  atidarykite „Fitbit“ programėlę;
 -   jei įrenginys nepradeda sinchronizacijos, paleiskite „Fitbit“ įrenginį iš naujo (kitame 

žingsnyje sužinosite, kaip!).

Kaip sinchronizuoti „Fitbit“ įrenginį?

Kaip paleisti „Fitbit“ įrenginį iš naujo?



Daugiau informacijos
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Daugiau informacijos apie įvairius dažnai užduodamus klausimus žr. nuorodose toliau.

„Fitbit Inspire 2“

• Kaip pradėti naudoti „Fitbit Inspire 2“

•  Kaip įkrauti „Fitbit“ įrenginį 

•  Įrenginio krovimo trikčių šalinimas

•  Aktyvumo zonos minutės – naujas ir geriau asmeniškai pritaikytas „Fitbit“ būdas jūsų 
fiziniam aktyvumui matuoti

•  Kaip „Fitbit“ įrenginiai skaičiuoja žingsnius ir užliptų aukštų skaičių

•  Kaip „Fitbit“ seka širdies ritmą

•  Kaip „Fitbit“ seka miegą

•  Kaip „Fitbit“ skaičiuoja kalorijas

•  Kokias treniruotes seka „Fitbit“

• Informacija apie plaukimą ir prausimąsi po dušu, dėvint „Fitbit“ įrenginį

„Fitbit“ programėlė

•  Su „Fitbit“ suderinami įrenginiai    

•  „Fitbit Premium“

•  „Fitbit“ naudojimas „Android“ telefonuose

•  Kaip pakeisti kalbą

Bendroji informacija

•  Kaip gauti mobiliojo telefono pranešimus „Fitbit“ įrenginiuose

•  Informacija, kaip paleisti „Fitbit“ įrenginius iš naujo

•  Informacija apie „Fitbit“ garantiją

•  „Fitbit Pay“ pasiekiamumas ir palaikomi bankai pagal šalis

•  „Fitbit“ privatumo taisyklės

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
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1979
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1186
https://www.fitbit.com/ie/legal/returns-and-warranty
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2236
https://www.fitbit.com/us/legal/privacy-policy


Saugos informacija
Apsilankykite www.fitbit.com/legal/safety-instructions, kad gautumėte visą mūsų 
informaciją apie saugą ir produktus. 

Nešiojimas ir priežiūra
Kai kurie naudotojai, naudodamiesi šiuo gaminiu, gali patirti odos sudirginimą. Kad 
sumažėtų dirginimo tikimybė, paisykite keturių paprastų dėvėjimo ir priežiūros patarimų: 
(1) įrenginys turi būti švarus; (2) įrenginys turi būti sausas; (3) neužveržkite per smarkiai; (4) 
leiskite riešui pailsėti, valandai nusiimdami įrenginį po ilgo dėvėjimo. Daugiau nešiojimo ir 
priežiūros patarimų pateikta www.fitbit.com/productcare. Jeigu pastebite kokį nors odos 
sudirginimą arba nemalonų pojūtį rankose ar ant riešų, nusisekite gaminį. 

Baterija
Bateriją įkraukite pagal informaciją apie saugą ir gaminį. Niekada nekraukite baterijos, 
jeigu gaminys šlapias arba yra ant rankos. Bateriją tvarkyti leidžiama tik „Fitbit“ arba 
įgaliotam paslaugų teikėjui. Nebandykite patys taisyti arba keisti baterijos. Šiame 
gaminyje ir jo baterijoje esančios medžiagos gali pakenkti aplinkai arba sužaloti, jeigu jos 
netinkamai tvarkomos ar šalinamos.

Trukdžiai medicininei įrangai
Šiame gaminyje ir jo įkrovimo kabelyje gali būti magnetų, kurie gali trikdyti kai kuriuos 
elektroninius medicininius prietaisus, tokius kaip širdies stimuliatorius arba defibriliatorius. 
Jeigu naudojate kokį nors tokį medicininį prietaisą, prieš naudodami šį gaminį pasitarkite 
su gydytoju. 

Radijo dažnio poveikis
„Fitbit“ išmanieji laikrodžiai ir sportavimo sekikliai skirti nešioti ant riešo arba prisegti 
prie drabužių. Mūsų gaminiais naudojantis ne pagal paskirtį, RD poveikis gali viršyti 
rekomenduojamas ribas.

Venkite klausos pažeidimų
Kad nepažeistumėte klausos, mūsų gaminiais nesiklausykite garso įrašų labai garsiai ilgą 
laiką.
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Ribotoji gaminio 
garantija 

Išsami mūsų Ribotosios gaminio garantijos informacija pateikta adresu www.fitbit.com/
legal/returns-and-warranty. Jeigu kokia nors šioje santraukoje pateikta informacija 
prieštarauja Ribotosios gaminio garantijos nuostatoms, pirmenybė teikiama pastarajai.

„Fitbit“ garantuoja pirminiam pirkėjui, kad įsigytas prekės ženklo „Fitbit“ įrenginys ir 
(arba) jo priedai, jei jie yra nauji, normaliomis naudojimo sąlygomis neturi medžiagos 
ir gamybos defektų vienerius metus nuo įsigijimo dienos, išskyrus tai, kad garantijos 
laikotarpis bet kurioje Europos ekonominės erdvės vietoje ir Šveicarijoje yra dveji metai 
nuo pirminio pirkėjo įsigijimo. Jeigu įtrauktas „Fitbit“ prekės ženklo įrenginys ir (arba) 
priedai yra sertifikuotai atnaujinti „Fitbit“ arba tai padaryta „Fitbit“ pavedimu, taikomas 
garantinis laikotarpis gali būti trumpesnis. 

„Fitbit“ neteikia garantijos dėl normalaus nusidėvėjimo ar žalos, atsiradusios dėl 
nelaimingo atsitikimo ar netinkamo naudojimo. 

Norėdami gauti garantinių paslaugų, kreipkitės į „Fitbit“ klientų tarnybą per www.help.
fitbit.com. Laikantis tinklalapyje www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty pateiktos 
išsamios garantijos informacijos, jeigu pateikiate galiojančią pretenziją pagal šią 
garantiją, „Fitbit“ savo nuožiūra ir tiek, kiek leidžia įstatymai, pataisys arba pakeis 
sugedusį gaminį arba priedą. Ši garantija galioja tik jurisdikcijose, kuriose gaminys 
parduodamas „Fitbit“ arba jos įgaliotų atstovų. „Fitbit“, prieš suteikdama garantines 
paslaugas, gali paprašyti Jūsų pateikti pirkimo informacijos įrodymą ir (arba) įvykdyti 
kitus reikalavimus. Ši garantija suteikiama papildomai prie teisių, kurias turite pagal savo 
įstatymines teises į garantiją.

Australijos vartotojų įstatymas. Mūsų gaminiai teikiami su garantijomis, kurių negalima 
atsisakyti pagal Australijos vartotojų įstatymą. Turite teisę į pakeitimą arba pinigų 
grąžinimą dėl rimto gedimo ir į kompensaciją už bet kokius kitus pagrįstai numatomus 
nuostolius arba žalą. Taip pat turite teisę į gaminių taisymą arba pakeitimą, jeigu 
gaminiai yra nepriimtinos kokybės ir gedimas nėra rimtas. Australijoje Ribotąją gaminio 
garantiją suteikia „Fitbit (Australia) Pty Ltd“, AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, 
Sydney, NSW 2000. Tel: +1 (877) 623-4997. Visą informaciją apie mūsų ribotąją gaminio 
garantiją, taikomą Australijos vartotojams, rasite čia: www.fitbit.com/au/legal/returns-
and-warranty. 

Remonto dirbtuvių ir atsarginių dalių pasiekiamumas. Mūsų gaminių remonto dirbtuvės 
bei atsarginės dalys jūsų regione gali būti nepasiekiamos ir remontuoti pateiktos prekės 
gali būti keičiamos atnaujintomis atitinkamos rūšies prekėmis, o ne remontuojamos. 
Prireikus daugiau informacijos, žr. išsamų mūsų ribotosios gaminio garantijos puslapį, 
nurodytą aukščiau.
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Pastabos dėl 
intelektinės nuosavybės

© „Fitbit, Inc.“ Visos teisės saugomos. „Fitbit“ ir „Fitbit“ logotipas yra „Fitbit, Inc.“ prekių 
ženklai ir registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Papildomi „Fitbit“ prekių ženklai 
nurodyti adresu www.fitbit.com/legal/trademark-list. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra 
jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Pranešimas dėl patento pagal 35 U.S.C. § 287(a) 
pateiktas adresu pat.fpat.co. Pranešimai dėl atvirojo kodo programinės įrangos pateikti 
adresu www.fitbit.com/legal.
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Reglamentavimo 
informacija
Federalinės ryšių komisijos (FCC) pareiškimas
Šis prietaisas atitinka Federalinės ryšių komisijos (FCC) taisyklių 15 dalį.

Kanados pramonės ministerijos (IC) informacija 
Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). 

Supaprastintoji ES atitikties deklaracija

Informacija apie išmetimą ir perdirbimą

„Fitbit, Inc.“ deklaruoja, kad šis belaidis gaminys (modelis FB418) atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos 
tekstą, įskaitant dažnių juostas ir maksimalią radijo dažnio galią, galite rasti www.fitbit.com/legal/safety-instructions.
Dažnių juosta: 2400–2483,5 MHz, maksimali radijo dažnio galia: 4,64 dBm (redaguota)

• Supaprastintoji ES atitikties deklaracija 
„Fitbit, Inc.“ deklaruoja, kad šis radijo įrenginys (modelis FB418) atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti čia: 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

Aukščiau esantis simbolis reiškia, kad šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo įprastų buitinių atliekų. Šį gaminį atiduokite į perdirbimo centrą arba vietos 
institucijų nurodytą surinkimo punktą.
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Daugiau informacijos

Pagalba

Daugiau informacijos žr. „Inspire 2“ vadove čia: 
https://help.fitbit.com/manuals/manual_inspire_2_en_US.pdf
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Jei norite susisiekti, eikite į tinklalapį https://myhelp.fitbit.com/s/support.
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