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Kā iestatīt jūsu Inspire 2?

3.

Lejupielādējiet un instalējiet lietotni Fitbit vienā no 
zemāk minētajiem lietotņu veikaliem:

 -  Apple ierīcēm — Apple App Store
 -  Android ierīcēm — Google Play Store

* Izmantojiet saderīgu iPhone, iPad vai Android tālruni: www.fitbit.com/devices

Atveriet lietotni Fitbit un pieskarieties Pievienoties Fitbit.

1

2
3

SAŅEMT 
PALĪDZĪBU
Dodieties uz https://myhelp.fitbit.com/s/
support, lai sazinātos ar mums.

Sekojiet norādījumiem ekrānā, lai 
izveidotu Fitbit kontu un savienotu 
(“sapārotu”) jūsu Fitbit ierīci ar jūsu 
tālruni vai planšetdatoru. 

Sapārošana nodrošina to, ka jūsu Fitbit 
ierīce spēj sazināties (sinhronizēt datus) 
ar jūsu tālruni vai planšetdatoru.

Jauniem Fitbit lietotājiem

iPhone, iPad vai Android tālrunis.



Fitbit Premium

4.

Inspire 2 ļauj 
jums 1 gadu bez 
maksas izmantot 
Fitbit Premium 
izmēģinājumversiju *
Iegūstiet vairāk no savas 
ierīces ar Fitbit Premium. 

* Tikai jauniem Premium lietotājiem. Bezmaksas izmēģinājuma periodu ir iespējams aktivizēt tikai vienlaicīgi ar ierīces aktivizēšanu. Nepieciešama derīga apmaksas 
metode. Bezmaksas izmēģinājuma periods ir jāaktivizē 60 dienu laikā pēc ierīces aktivizēšanas. Atceliet abonementu pirms bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām, 

lai nebūtu jāmaksā abonēšanas maksa. Saturs un funkcijas ir atkarīgas no valodas un var tikt mainītas. Lasiet pilnos noteikumus šeit. Saņemiet palīdzību šeit

Pārvērtiet jūsu viedpulksteņa 
reģistrētos rādītājus par tikai 
jums paredzētiem personiskajiem 
ieskatiem. Premium uzlabotie miega 
uzskaites rīki, izaicinājumi, spēles 
un apzinātības saturs palīdzēs jums 
veidot veselīgākus ieradumus un 
dzīvot veselīgāku dzīvi.



Kā izmantot 
jūsu Inspire 2?
Uzziniet par plašajām jūsu Inspire 2 
izmantošanas iespējām!



Fitbit pamatinformācija

Displejā pavelciet uz augšu, lai apskatītu jūsu dienas galvenos veselības 
un fiziskās aktivitātes rādītājus.
 -   Galvenie rādītāji: šodien veikto soļu skaits, aktīvās zonas minūtes, sadedzinātās 

kalorijas un veiktais attālums.
 -  Pulss : pulsa izsekošana reāllaikā.
 -  Stundas aktivitāte: šajā stundā veiktie soļi un stundas, kurās sasniedzāt stundas 

aktivitātes mērķi.
 -  Miegs: iepriekšējās nakts miega ilgums un miega rādītājs.
 - Ūdens: šodien uzskaitītais uzņemtā ūdens apjoms.
 -  Sievietes veselība: piesakieties, lai uzzinātu jūsu menstruālā cikla dienu.

Aktivitātes uzskaite visas dienas garumā

Rīki labākam miegam

Aktīvās zonas minūtes

Sirds ritms 24/7

Valkājiet Inspire 2 katru dienu, lai sekotu līdzi dažādiem rādītājiem.

Inspire 2 informācijas panelī 
varat ērti apskatīt visus 
vēlamos rādītājus

6.

Baterijas darbības laiks līdz 10 dienām*
*Baterijas darbības laiks ir atkarīgs no lietojuma un citiem faktoriem.



Navigācija
Jūsu Inspire 2 pamostas tad, kad paceļat savu roku un pagriežat 
viedpulksteni pret sevi. Lai izslēgtu šo funkciju, piespiediet un turiet ierīces 
malas, pēc tam pieskarieties “Ekrāna ieslēgšana”. 

Inspire 2 ir aprīkots ar skārienekrānu, kuru varat vienkārši pavilkt uz augšu 
vai uz leju, lai apskatītu jūsu veselības un fiziskās aktivitātes rādītājus. 

Pieskarieties ikonai, lai atvērtu funkciju.

Piespiediet viedpulksteņa sānus, lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna. 

Piespiediet un turiet viedpulksteņa sānus, lai piekļūtu iestatījumiem 
un darbības režīmiem, kā arī apskatītu baterijas uzlādes līmeni un 
paziņojumus.

Automātiskā vingrinājumu 
atpazīšana

Inspire 2 automātiski atpazīs aktivitāti ar intensīvām 
kustībām un sāks rādītāju uzskaiti ar SmartTrack funkcijas 
palīdzību.

SmartTrack automātiski atpazīst nepārtrauktu kustību, 
kas ilgst vismaz 15 minūtes. Jūs varat pielāgot katra 
vingrinājuma tipa ilgumu lietotnē Fitbit.

Arī automātiski atpazītos vingrinājumus ir iespējams 
apskatīt lietotnē Fitbit.
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Miega uzskaite un rādītājs
Inspire 2 sniedz jums datus bez pārtraukumiem. Jums atliek 
vien aizmigt ar uzvilktu viedpulksteni, un pēc pamošanās 
varēsiet uzzināt miega rādītāju un apskatīt miega fāzes.

Ierīcē ir pieejams miega režīms, kura laikā ekrāns ir 
aptumšots, bet ienākošo zvanu un īsziņu skaņas signāli 
ir izslēgti. Iestatiet modinātāju un viedpulkstenis jūs 
pamodinās, viegli vibrējot uz rokas.

Klusie signāli
Lietotnē Fitbit jūs varat iestatīt modinātāju, kas, viegli 
vibrējot, pamodinās jūs no rīta vai atgādinās par konkrēto 
laiku dienas laikā.
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Taimeris un hronometrs
Lai iestatītu taimeri vai hronometru, pulksteņa ciparnīcas 
ekrānā pavelciet uz leju un pieskarieties vienumam 
“Taimeris”.

Pēc tam atlasiet “Hronometrs” vai “Taimeris”.

Hronometrs: piespiediet “Atskaņot”, lai sāktu laika uzskaiti.

Taimeris: iestatiet vēlamo stundu un minūšu skaitu, 
ritinot un pieskaroties vēlamajam ciparam. Piespiediet 
“Atskaņot”, lai sāktu laika atskaiti.

Sievietes veselība
Izprotiet savu ķermeni labāk, sekojot savam menstruālajam 
ciklam, simptomiem un citai svarīgai informācijai.

Piesakieties lietotnē Fitbit, lai ar Inspire 2 palīdzību sekotu 
jūsu menstruālā cikla fāzei.
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Atgādinājumi 
kustēties

Atgādinājumi kustēties palīdzēs jums 
kustēties katru stundu. Visas dienas 
garumā mēģiniet katru stundu noiet 
vismaz 250 soļus.

Izmantojiet lietotni Fitbit, lai pielāgotu 
stundas, kurās saņemsiet atgādinājumus.

Uz mērķiem balstīti 
nodarbību režīmi

Izvēlieties sporta nodarbību, piemēram, velobraukšanu, 
skriešanu vai jogu, lai sekotu reāllaika rādītājiem jūsu 
viedpulkstenī.

Jūs varat iestatīt arī mērķus sadedzināto kaloriju 
skaitam, attālumam vai laikam, lai nekavējoties saņemtu 
paziņojumus par iestatīto mērķu sasniegšanu.
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Temps un 
attālums reāllaikā

Savienojiet Inspire 2 ar jūsu viedtālruņa GPS, lai savā 
viedpulkstenī reāllaikā sekotu tempam un attālumam 
pastaigu, skriešanas, pārgājienu vai velobraucienu laikā.

Savienojumu ar GPS ir iespējams izveidot visiem 
atbalstītajiem viedtālruņiem ar GPS sensoriem. Lai GPS 
funkcija darbotos, pārliecinieties, ka jūsu viedtālrunī 
ir ieslēgtas GPS un Bluetooth funkcijas, kā arī turiet 
viedtālruni pie sevis.

Piemērots peldēšanai 
un ūdensdrošs

Vienmēr esiet informēti par notiekošo gan 
dušā, gan baseinā, jo viedpulkstenis Inspire 
2 ir ūdensizturīgs līdz 50 m dziļumam. 
Sākot peldēt, viedpulksteņa displejs pāries 
ūdensdrošā režīmā, lai novērstu nejaušus 
pieskārienus.
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Pulsa uzskaite 24/7
Pulsa uzskaite ļauj reāllaikā sekot jūsu sirds darbībai 24 
stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, lai paaugstinātu jūsu 
sporta nodarbību efektivitāti un palīdzētu izprast jūsu sirds 
darbības tendences ilgstošos laika posmos.

Pulsa zonas
Atpazīstiet tauku dedzināšanas, kardio un maksimālās pulsa 
zonas, lai optimizētu tieši konkrētajām sporta nodarbībām 
nepieciešamo piepūli.

Pulss miera stāvoklī
Nēsājiet Inspire 2 viedpulksteni visu dienu un nakti, lai lietotnē 
Fitbit fiksētu jūsu pulsu miera stāvoklī ilgstošā periodā.

Sirds sagatavotības līmenis
Izmantojiet Inspire 2 un lietotni Fitbit, lai uzzinātu jūsu sirds 
sagatavotības līmeni, kas norādīs jūsu esošo līmeni un ļaus 
saņemt ieteikumus tā uzlabošanai.

Paziņojumi
Vienmēr esiet informēti, pateicoties paziņojumiem par 
zvaniem, īsziņām, kalendāra notikumiem un lietotņu 
paziņojumiem, kurus Inspire 2 saņem no jūsu viedtālruņa.

Ienākošos paziņojumus varēsiet redzēt savā Inspire 2, kad 
tas atradīsies jūsu viedtālruņa tuvumā. Ierīce viegli vibrē, 
kad tiek saņemts ienākošais paziņojums.
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Apzinātās elpošanas 
sesijas

Izpildiet apzinātās elpošanas sesiju ar sava Inspire 2 
viedpulksteņa palīdzību, lai rastu mieru steidzīgajā ikdienā. 
Izvēlieties 2 vai 5 minūtes ilgu elpošanas vingrinājumu sesiju.

Pulksteņa ciparnīcas
Inspire 2 piedāvā vairākus ciparnīcas stilus, kas ļaus jums 
sekot saviem rādītājiem patīkamā dizainā. Pulksteņa 
ciparnīcas dizainu ir iespējams nomainīt lietotnē Fitbit.
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Siksnas maiņa
Jūs varat nomainīt pulksteņa siksnu uz lielāku vai izmantot 
plašu stilīgu aksesuāru klāstu. Fitbit aksesuāri nodrošinās 
labāko saderību ar mūsu izstrādājumiem.

Noņemšana: lai atbrīvotu siksnu, virziet apaļtapu uz iekšu.

Piestiprināšana: vispirms ievietojiet tapu kreisajā atverē. 
Turiet siksnu pagrieztu leņķī uz augšu. Pēc tam velciet 
apaļtapu uz iekšu, vienlaicīgi ievietojot siksnu ailē.

Baterija un uzlāde
Pulksteņa ciparnīcas ekrānā pavelciet uz augšu, lai 
apskatītu baterijas uzlādes līmeni. Lai uzlādētu ierīci, 
salāgojiet Inspire 2 aizmugurē esošos kontaktus ar lādētāja 
zelta krāsas tapām. Pēc salāgošanas, viegli iespiediet 
Inspire 2 lādētājā, lai izveidotu savienojumu. Lādētāja vada 
atvienošana no Inspire 2:

Turiet Inspire 2 un novietojiet īkšķa nagu zem lādētāja un 
viena no ierīces stūriem. Viegli nospiediet lādētāju uz leju, 
lai to atvienotu no ierīces.

Lai uzlādētu ierīci, salāgojiet Inspire 2 aizmugurē esošos 
kontaktus ar lādētāja zelta krāsas tapām. Pēc salāgošanas, 
lādētājs izveido savienojumu ar magnēta palīdzību.
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Padomi nēsāšanai un 
apkopei

15.

Jūs varat nomainīt pulksteņa siksnu uz lielāku vai izmantot 
plašu stilīgu aksesuāru klāstu. Fitbit aksesuāri nodrošinās 
labāko saderību ar mūsu izstrādājumiem.

Noņemšana: lai atbrīvotu siksnu, virziet apaļtapu uz iekšu.

Piestiprināšana: vispirms ievietojiet tapu kreisajā atverē. 
Turiet siksnu pagrieztu leņķī uz augšu. Pēc tam velciet 
apaļtapu uz iekšu, vienlaicīgi ievietojot siksnu ailē.



BUJ
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Restartējiet savu ierīci, ja saskaraties ar kādu no tālāk minētajām problēmām:
 -  sinhronizācija nenotiek
 -   ierīce nereaģē uz pogu nospiešanu, pieskārieniem vai pavilkšanu
 -  ierīce ir uzlādēta, bet to nav iespējams ieslēgt
 -   ierīce neveic jūsu soļu vai citu rādītāju uzskaiti
 - ierīce nerāda paziņojumus

Restartējot ierīce tiek izslēgta un ieslēgta, bet aktivitāšu dati netiek dzēsti:
 -   Pieslēdziet ierīci pie lādētāja, pēc tam nospiediet 2 pogas uz jūsu ierīces un turiet 

tās nospiestas 5-10 sekundes. 

Sinhronizēšana ir process, kura laikā jūsu ierīces apkopotie dati tiek pārsūtīti uz 
Fitbit lietotni. Sinhronizēšanai ar tālruņiem un planšetdatoriem Fitbit ierīces izmanto 
Bluetooth tehnoloģiju.

Kontrollapa:
 -   Vai jūsu tālrunis/planšetdators ir saderīgs? – www.fitbit.com/devices
 -   Jaunākā lietotnes Fitbit versija un Fitbit ierīces programmatūra
 -  Bluetooth funkcija ir ieslēgta
 -  Jūsu Fitbit ierīces baterijas uzlādes līmenis nav zems

Izmēģiniet tālāk aprakstītās darbības:
 -  Veiciet lietotnes Fitbit piespiedu izslēgšanu (nedzēsiet to)
 -   Jūsu tālrunī izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth
 -  Atveriet lietotni Fitbit
 -   Ja ierīce netika sinhronizēta, restartējiet jūsu Fitbit ierīci 

(papildinformāciju lasiet tālāk)

Kā sinhronizēt manu Fitbit ierīci?

Kā restartēt manu Fitbit ierīci?



Papildinformācija
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Izmantojiet zemāk norādītās saites, lai uzzinātu vairāk par biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Fitbit Inspire 2

• Kā sākt izmantot Fitbit Inspire 2

•  Kā uzlādēt jūsu Fitbit ierīci? 

•  Jūsu ierīces uzlādes problēmu novēršana

•  Fitbit Aktīvās zonas minūtes ir jauns un personalizētāks jūsu fiziskās aktivitātes 
mērīšanas veids

•  Kā Fitbit ierīces uzskaite veiktos soļus un stāvus, kuros uzkāpts?

•  Kā Fitbit ierīces seko sirds ritmam?

•  Kā Fitbit ierīces seko miegam?

•  Kā Fitbit ierīces seko kalorijām?

•  Kuras sporta aktivitātes Fitbit uzskaita?

• Informācija par peldēšanu un iešanu dušā ar jūsu Fitbit ierīci

Lietotne Fitbit

•  Ar Fitbit saderīgās ierīces

•  Fitbit Premium

•  Fitbit izmantošana Android tālruņos

•  Kā mainīt valodu?

Vispārīgi

•  Kā Fitbit ierīcēs saņemt paziņojumus no mobilā tālruņa?

•  Informācija par Fitbit ierīču restartēšanu

•  Informācija par Fitbit garantiju

•  Fitbit Pay pieejamība, tai skaitā bankas, kas atbalsta šo funkciju attiecīgajā valstī

•  Fitbit privātuma politikas

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/1979.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


Drošības informācija
Lūdzu, apmeklējiet vietni www.fitbit.com/legal/safety-instructions, lai iepazītos ar pilnīgu 
mūsu informāciju par drošību un produktu. 

Valkāšana un kopšana
Dažiem lietotājiem var rasties ādas kairinājums, izmantojot šo produktu. Lai samazinātu 
kairinājuma iespējas, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos ieteikumus valkāšanai un kopšanai: 
(1) siksnai jābūt tīrai; (2) siksnai jābūt sausai; (3) siksna nav pārāk cieša; un (4) ļaujiet plaukstas 
locītavai atpūsties pēc ilgstošas nēsāšanas, noņemot siksnu uz stundu. Lai uzzinātu vairāk 
par valkāšanas un kopšanas ieteikumiem, apmeklējiet vietni www.fitbit.com/productcare. 
Pārtrauciet valkāt produktu, ja jūs pamanāt ādas kairinājumu vai izjūtat diskomfortu 
plaukstas vai tās locītavas apvidū. 

Baterija
Uzlādējiet bateriju saskaņā ar informācijā par drošību un produktu sniegtajiem 
norādījumiem. Nekādā gadījumā neveiciet sava produkta uzlādi, kamēr tas ir mitrs 
vai kamēr jūs to valkājat. Baterijas apkopi ir atļauts veikt tikai Fitbit pārstāvjiem vai 
pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam; nemēģiniet labot vai aizstāt bateriju pašrocīgi. 
Šajā produktā un tā baterijā iestrādātās vielas var radīt kaitējumu apkārtējai videi vai 
izraisīt jums traumas nepareizas apstrādes vai utilizācijas gadījumā.

Medicīnisko ierīču darbības traucējumi
Šis produkts un tā uzlādes kabelis var ietvert magnētus, kuri var izraisīt traucējumus 
noteiktu elektronisko medicīnisko ierīču, piemēram, elektrokardiostimulatoru un 
defibrilatoru, darbībā. Ja jūs izmantojat šāda veida medicīnisko ierīci, konsultējieties 
ar savu ārstu, pirms sākat lietot produktu. 

Radiofrekvenču iedarbība
Fitbit viedierīces un sporta aktivitāšu izsekotāji ir paredzēti valkāšanai ap plaukstas 
locītavu vai piespraušanai pie apģērba. Mūsu produktu izmantošana nepiemērotā veidā 
var izraisīt pakļautību tādam radiofrekvenču iedarbības līmenim, kas pārsniedz ieteicamās 
robežvērtības.

Izvairieties no dzirdes pasliktināšanās
Lai izvairītos no iespējamas dzirdes pasliktināšanās, neizmantojiet mūsu produktus, 
vienlaikus ilgstoši atskaņojot audioierakstus paaugstinātā skaļumā.
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Ierobežota produkta 
garantija 

Lūdzu, apmeklējiet vietni www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty, lai iegūtu plašāku 
informāciju par mūsu Ierobežotas produkta garantijas pilno versiju. Jebkādu pretrunu 
gadījumā starp šo kopsavilkumu un Ierobežotas produkta garantijas noteikumiem, 
virsroku gūst Ierobežota produkta garantija.

Fitbit garantē oriģinālajam pircējam, ka ietvertajam Fitbit zīmola aparatūras produktam 
un/vai aksesuāriem, ja tas/tie ir iegādāts(-i) jauns(-i), normālos lietošanas apstākļos nav 
materiālu un ražošanas defektu viena gada laika periodā no tā/to iegādes datuma, 
izņemot gadījumus, kad oriģinālajam pircējam piemērojamais garantijas periods 
ir divi gadi no piegādes brīža visā Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices teritorijā. 
Piemērojamais garantijas periods var būt īsāks, ja ietverto Fitbit zīmola aparatūras 
produktu un/vai aksesuārus sertificētā veidā atjauno Fitbit vai cita persona tā vārdā. 

Fitbit nesniedz garantiju dabīga nodiluma un nolietojuma apstākļos, kā arī nelaimes 
gadījuma vai neatbilstoša lietojuma izraisītu bojājumu gadījumā. 

Lai saņemtu garantijas servisu, lūdzu, sazinieties ar Fitbit Klientu apkalpošanas 
dienestu vietnē www.help.fitbit.com. Saskaņā ar vietnē www.fitbit.com/legal/returns-
and-warranty pieejamo noteikumu un detalizētas garantijas informācijas pilnu versiju, 
iesniedzot prasību uz šīs garantijas pamata, Fitbit pēc saviem ieskatiem salabo 
vai aizstāj aparatūras produktu vai aksesuāru, kurā ir konstatēts defekts, tiesību 
aktos atļautajā apmērā. Šī garantija ir spēkā tikai tajās jurisdikcijās, kurās produktu 
tirgo Fitbit vai tā autorizētie tālākpārdevēji. Fitbit var pieprasīt jums uzrādīt iegādes 
fakta pierādījumus un/vai izpildīt citas prasības pirms garantijas servisa sniegšanas. 
Šīs garantijas sniegtās priekšrocības papildina tiesības, kuras nodrošina jums 
piemērojamajos tiesību aktos noteiktās garantijas saņemšanas tiesības.

Austrālijas Patērētāju likums. Mūsu precēm tiek piemērota garantija, kurai nav 
piemērojami izņēmumi saskaņā ar Austrālijas Patērētāju likumu. Jums ir tiesības saņemt 
aizstājošu preci vai naudas atmaksu par būtisku defektu un kompensāciju par visu citu 
veidu saprātīgi paredzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Tāpat jums ir tiesības uz 
preču salabošanu vai aizstāšanu, ja to kvalitāte ir nepieņemama un traucējums nav 
būtisks. Ierobežotu produkta garantiju Austrālijā sniedz uzņēmums “Fitbit (Australia) Pty 
Ltd”, adrese AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW 2000. Tālr.: +1 (877) 
623-4997. Lūdzu, apmeklējiet vietni www.fitbit.com/au/legal/returns-and-warranty, lai 
iegūtu plašāku informāciju par mūsu Ierobežotas produkta garantijas pilno versiju. 

Remontdarbu veikšanas vietas/rezerves daļas: Remontdarbu veikšanas vietas vai 
rezerves daļas var nebūt pieejamas jūsu ierīcei vai jūsu reģionā, bet remontdarbu 
veikšanai nosūtītās ierīces var netikt remontētas, bet aizstātas ar atjaunotām 
ekvivalenta tipa ierīcēm. Papildinformācijai skatiet lapu par ierobežoto produkta 
garantiju augstāk.
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Intelektuālā īpašuma 
paziņojumi

©Fitbit, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Nosaukums Fitbit un Fitbit logotips ir uzņēmuma 
“Fitbit, Inc.” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Citas uzņēmuma 
“Fitbit” preču zīmes ir atrodamas vietnē www.fitbit.com/legal/trademark-list. Trešo 
personu preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Paziņojums par patentu saskaņā 
ar ASV 35 likumu kodeksa § 287(a) pantu ir atrodams vietnē pat.fpat.co. Atvērtā pirmkoda 
programmatūras paziņojumi ir atrodami vietnē www.fitbit.com/legal.
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Normatīvā informācija
Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission, FCC) paziņojums
Šī ierīce atbilst FCC 15. sadaļas noteikumiem.

Kanādas Rūpniecības ministrijas (Industry Canada, IC) informācija 
Šī B klases digitālā aparatūra atbilst CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) prasībām. 

Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija

Informācija par likvidēšanu un pārstrādi

Ar šo uzņēmums “Fitbit, Inc.” paziņo, ka šis bezvadu produkts (modeļa numurs FB418) atbilst Direktīvā 2014/53/ES noteiktajām 
prasībām. ES atbilstības deklarācijas pilnā versija, tostarp frekvenču joslas un maksimālā radio frekvences jaudas informācija, ir 
pieejama vietnē www.fitbit.com/legal/safety-instructions.
Frekvences josla: 2400 – 2483,5 MHz Maksimālā radio frekvences jauda: 4,64 dBm (rediģēts)

• Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija 
Ar šo uzņēmums “Fitbit, Inc.” paziņo, ka šīs radio aprīkojuma ierīces modelis FB418 atbilst Direktīvā 2014/53/ES noteiktajām prasībām. ES atbilstības 
deklarācijas pilnā versija ir pieejama vietnē: 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

Iepriekš norādītais simbols apzīmē, ka šis produkts ir jālikvidē atsevišķi no parastajiem sadzīves atkritumiem. Nodrošiniet šī produkta likvidēšanu 
atbilstošā atkritumu pārstrādes centrā vai vietējo iestāžu norīkotā pieņemšanas punktā.
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Papildinformācija

Saņemt palīdzību

Papildinformācijai lasiet Inspire 2 lietošanas instrukciju šeit: 
https://help.fitbit.com/manuals/manual_inspire_2_en_US.pdf
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Dodieties uz https://myhelp.fitbit.com/s/support, lai sazinātos ar mums.

https://help.fitbit.com/manuals/manual_inspire_2_en_US.pdf
https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=en_US

