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Näin otat Inspire 3 
-laitteesi käyttöön
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Lataa ja asenna Fitbit-sovellus seuraavista 
palveluista:

-  Apple-laitteet – Apple App Store
-  Android-laitteet – Google Play Store

*Käytä yhteensopivaa iPhonea tai Android-puhelinta: fitbit.com/devices

Avaa Fitbit-sovellus ja napauta Join Fitbit.
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HAE 
TUKEA
Vieraile osoitteessa help.fitbit.com
 

Luo näytön ohjeita seuraamalla 
Fitbit-tili ja yhdistä Fitbit-laitteesi 
puhelimeesi tai tablettiisi (luo 
pariliitos). 

Pariliitoksen muodostaminen varmistaa, 
että Fitbit-laite ja puhelin tai tabletti voivat 
viestiä keskenään (synkronoida tietonsa).

Uusille Fitbit-käyttäjille

iPhone, iPad tai Android-puhelin.

http://fitbit.com/devices
http://help.fitbit.com


Fitbit Premium
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Inspire 3 
-laitteeseesi 
sisältyy kuuden 
kuukauden 
Fitbit Premium 
-jäsenyys*

Ota enemmän irti Fitbit-
kokemuksestasi Premiumin avulla. 

Vain uusille ja palaaville Premium-käyttäjille. Jäsenyys on otettava käyttöön 60 vuorokauden kuluessa laitteen aktivoinnista (edellyttää 
voimassa olevaa maksutapaa). Vältä toistuvat maksut peruuttamalla jäsenyys ennen jakson loppua. Sisältö ja ominaisuudet saattavat muuttua. 

Ehtoja sovelletaan. Katso ehdot kokonaisuudessaan täältä. Katso ohjeita täältä.

Muuta ranteessasi näkyvät 
tiedot yksilöllisiksi havainnoiksi. 
Premium auttaa sinua omaksumaan 
terveellisiä tapoja ja elämään 
terveellisemmin edistyneiden 
unityökalujen, haasteiden, pelien ja 
mindfulness-sisällön avulla.

https://www.fitbit.com/global/us/legal/terms-of-service#fitbit-paid-services
https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=en_US


Tutustu kaikkiin mahtaviin 
ominaisuuksiin, joita Inspire 3 tarjoaa!

Näin käytät Inspire 3 
-laitettasi



Fitbit-perusasiat

Pyyhkäisemällä kellotaulua ylöspäin näet päivän terveys- ja kuntoilutiedot.

- Akun varaustaso

-  Keskeiset tiedot: päivän askelmäärä, kalorien kulutus, kuljettu matka ja Active Zone 
Minutes

-  Tuntiaskeleet: kuluvan tunnin askelmäärä ja vähintään 250 askelta sisältäneiden tuntien 
määrä

- Syke: tämänhetkinen syke ja leposykkeen keskiarvo

– Uni: edeltävän yön unimäärä ja unenlaadun arviointi

- Kuukautisterveys: kuukautisten tai hedelmällisyysikkunan kesto tai ajoitus

- Liikunta: liikuntapäiviesi määrä

Katso tietohistoriasi Fitbit-sovelluksesta.

Askeleet

Kuljettu matka

Rasittavaa tai raskasta liikuntaa sisältäneet Active Zone Minutes -minuutit

Kalorien kulutus (päivän kokonaismäärä, lepoaika mukaan lukien)

Pitämällä Inspire 3 -laitetta päivittäin voit seurata eri tietoja.

Katso tietosi Inspire 3:lta
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Ympärivuorokautinen sykeseuranta ja sykealueet



Päivittäinen tavoite
Inspire 3 juhlistaa päivittäisen päätavoitteesi 
täyttymistä. Oletusarvoisesti tavoite on 10 000 askelta, 
ja askelmäärä nollautuu päivittäin keskiyöllä. Tavoitetta 
voi muuttaa Fitbit-sovelluksessa.

Liikkumismuistutukset
Liikkumismuistutukset kannustavat liikkeelle joka tunti. 
Pyri keräämään vähintään 250 askelta tunnissa pitkin 
päivää.

Muistutusten piirissä olevia tunteja voi muuttaa Fitbit-
sovelluksessa.
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Liikunta ja  
puhelimen GPS

Pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle ja etsi 
liikuntasovellus, joka seuraa reaaliaikaisia tietoja (syke 
mukaan lukien) tietyistä liikuntalajeista. Ulkoliikunnan 
(esim. juoksu, pyöräily, patikointi) aikana reittiä voi seurata 
puhelimen GPS-toiminnon avulla.

Reaaliaikainen vauhti ja matka 

Voit katsoa lenkin aikana reaaliaikaiset tiedot esim. 
askeleista, kuljetusta matkasta, kierroksista tai sykkeestä.

Lue lisää täältä.

Syke
Inspire 3 mittaa tämänhetkistä ja leposykettäsi 
PurePulse-teknologian avulla. Jos seuraat harjoitteluasi 
liikuntasovelluksella, näet sykealueesi (esim. rasvanpoltto-, 
aerobinen tai huippusykealue).
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https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1874.htm


Äänettömät  
herätykset ja  
ajastimet

Äänettömät herätykset

Pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle löydät 
herätyssovelluksen. Voit asettaa laitteen herättämään 
aamulla tai hälyttämään haluamaasi kellonaikaan kevyellä 
värinällä.

Voit torkuttaa herätyksen yhdeksän minuutin ajaksi 
napauttamalla Zzz-kuvaketta tai painamalla laitteen 
painikkeita.

Jos herätystä ei sammuteta, se käynnistyy uudelleen 
yhdeksän minuutin kuluttua.

Älykäs herätys

Älykäs herätys -toiminnolla laite herättää sinut kevyessä 
univaiheessa herätysaikaa edeltävän 30 minuutin sisällä.

9



Pika-asetukset
Pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta näet laitteesi 
yleisimmät asetukset:

Automaattinen herätys

Kun toiminto on käytössä, näyttö kytkeytyy päälle ja näyttää 
kellonajan kääntäessäsi rannettasi itseäsi kohti. Ominaisuus 
ei toimi unitilassa.

Älä häiritse

Hiljennä puhelut ja ilmoitukset, jottei Inspire 3:n värinä 
häiritse.

Unitila

Himmentää näytön ja hiljentää puhelu- ja viesti-ilmoitukset, 
jotta voit nukkua häiriöittä. Unitilan ollessa käytössä ranteen 
nostaminen ei kytke näyttöä päälle.

Klipsikiinnitys

Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat kiinnittää Fitbit-
laitteen vaatteisiisi klipsillä. Poista rannekkeet ja laita 
aktiivisuusmittari klipsiin.

Vesisuoja 

Ota vesisuoja käyttöön vedessä ollessasi, kuten suihkun tai 
uinnin ajaksi, jotta laitteen painikkeet eivät aktivoidu. 

Vesisuojan saat käyttöön pyyhkäisemällä kellotaulua 
alaspäin, napauttamalla Water Lock ja kaksoisnapauttamalla 
sitten näyttöä päättäväisesti. Voit poistaa vesisuojan 
käytöstä kaksoisnapauttamalla näyttöä uudelleen.
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Ilmoitukset
Näe puhelut ja tekstiviestit suoraan ranteestasi puhelimeen 
koskematta.

Pääset ilmoituksiin pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai 
oikealle, kunnes näet ilmoitussovelluksen. Napauttamalla 
sovellusta näet puhelut, tekstiviestit, kalenteritapahtumat  
ja muiden sovellusten ilmoitukset.

Näet saapuvat ilmoitukset, kun puhelimesi on Inspire 3:n 
lähettyvillä.

Napauttamalla ilmoitusta näet listan pikavastauksista  
(vain Androidilla).

Ota puhelu- ja tekstiviesti-ilmoitukset käyttöön Fitbit-
sovelluksessa.

Kellotaulut
Inspire 3 tarjoaa valikoiman kellotauluja eri tunnelmiin, 
elämäntyyleihin tai asuihin. Vaihda kellotaulu Fitbit-
sovelluksessa.
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Rentoutumissovellus
Inspire 3:n ohjatuilla hengitysharjoituksilla löydät 
rauhoittumishetkiä pitkin päivää.

Laitteen lataaminen
Laturin nastojen tulee kiinnittyä kunnolla Inspire 3:n takaosan 
liittimeen. Paina Inspire 3 -laitetta kevyesti laturiin, kunnes 
se napsahtaa paikalleen.

Laitteen latautuessa näytöllä näkyy Fitbit-logo tai akun 
varausprosentti.

Jos näytöllä ei näy mitään, irrota laite laturista ja yritä 
uudelleen.

Lataaminen voi viedä enimmillään kaksi tuntia 
lähtövaraustasosta riippuen.

Täyteen ladattu Fitbit Inspire 3:n akku kestää enimmillään 
10 päivää. Huomaa, että akunkesto ja latausvälit vaihtelevat 
käytön, asetusten ja monien muiden tekijöiden mukaan. 
Todellinen akunkesto vaihtelee.
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Jatkuva hyvinvoinnin 
seuranta

Paranna kehontuntemustasi ja havaitse hyvinvointisi 
muutokset Fitbit-sovelluksen Health Metrics -yleisnäkymän 
avulla. Parhaat tulokset saat pitämällä Inspire 3 -laitettasi 
aina nukkuessa.

Veren happisaturaatio (SpO2)

SpO2-arvon seuranta kertoo hapen jakautumisesta 
kehossasi ja voi auttaa tunnistamaan muutokset.

Ihon lämpötila

Seuraamalla ihosi lämpötilavaihteluita joka yö voit havaita 
normaalitilanteesta poikkeavat arvot, jotka saattavat liittyä 
ympäristötekijöihin tai hyvinvoinnin muutoksiin.

Leposyke 

Leposykkeen kehityssuunnat voivat kertoa kunnostasi sekä 
sydän- ja verisuoniterveydestäsi. Jos havaitset äkillistä 
nousua, harkitse nesteytystä ja lepoa.

* Health Metrics -yleisnäkymä ja siinä näkyvät arvot eivät ole saatavilla 
kaikissa maissa. Ei tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön. Sen tarkoitus on 
tarjota sinulle tietoa, joka voi olla avuksi hyvinvoinnistasi huolehtimisessa. 
SpO2-ominaisuus lyhentää laitteen latausväliä.
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Työkaluja stressin 
vähentämiseen

Inspire 3 voi auttaa sinua ymmärtämään stressiä ja 
minimoimaan sen vaikutukset.

Stress Management Score

Ymmärrä kehosi reaktioita stressiin sovelluksesta löytyvällä 
stressinhallinnan arvioinnilla, joka seuraa fyysisiä stressin 
merkkejä ja antaa arvosanan väliltä 1–100 – mitä korkeampi 
luku, sen parempi!

Mindfulness-sisältö

Fitbit-sovelluksen opastetut mindfulness-harjoitukset 
auttavat löytämään tärkeitä rauhoittumishetkiä.

Relax – ohjattu hengitys

Laitteesi rentoutumissovellus tarjoaa rauhoittavia 
opastettuja hengitysharjoituksia, jotka auttavat löytämään 
tyyneyden aina tarpeen tullen.
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Älykkäämmät 
unitiedot
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Inspire 3 tarjoaa syvällistä tietoa unestasi. Sinun tarvitsee 
vain pitää Fitbit-laitettasi nukkuessasi!

Uniprofiili (Premium*) 

Tutustu pitkän aikavälin unitottumuksiisi kuukausittaisen 
uniprofiilin avulla. Näet unestasi kuukausitason erittelyn, 
joka sisältää keskeiset mittaustiedot sekä unitottumuksiasi 
parhaiten vastaavan unieläimen.

Univaiheet ja unenlaadun arviointi

Yksilöllinen Sleep Score -arvosana kertoo, miten hyvin nukut 
yösi. Premium-käyttäjänä näet erittelyn univaiheistasi ja 
tietoa muista uneesi mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.

Älykäs herätys

Herää levänneenä ja virkeänä älykkäällä herätystoiminnolla, 
joka herättää sinut optimaalisessa univaiheessa enintään  
30 minuuttia ennen asetettua herätysaikaa.

 

* Premium-sisältösuositukset eivät ole saatavana kaikilla alueilla ja saattavat 
olla ainoastaan englanninkielisiä.



Älykkäät kokemukset
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Inspire 3 auttaa sinua löytämään aikaa ja energiaa tehdä sitä, 
mistä nautit.

Puhelu- ja tekstiviesti-ilmoitukset

Näe ilmoitukset puheluista ja tekstiviesteistä suoraan 
ranteestasi puhelimeen koskematta.

Löydä puhelimesi nopeasti

Onko puhelin hukassa, mutta tiedät sen olevan lähettyvillä? 
Inspire 3:n Find My Phone -ominaisuudella voit toistaa 
puhelimellasi äänen, jotta voit paikantaa sen sijainnin.

Jatkuvasti päällä oleva näyttö

Tässä erityistilassa Inspire 3 näyttää aina kellonajan.

Tyylikkäät kellotaulut

Galleriasta löydät ainutlaatuisia Inspire 3 -kellotauluja,  
jotka täydentävät tyylisi.

*Jatkuvasti päällä oleva näyttötila lyhentää laitteen latausväliä.



Kuntoilu ja aktiivisuus
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Ota enemmän irti treeneistäsi kuntoilu- ja 
aktiivisuusominaisuuksillamme.

Active Zone Minutes

Saat rasvanpoltto-, aerobisella ja huippusykealueella 
viettämästäsi ajasta Active Zone Minutes -minuutteja, jotka 
näyttävät ponnistelujesi vaikutuksen välittömästi ja auttavat 
pitämään treenien rasittavuuden halutulla tasolla. Mitä 
rasittavampaa liikunta on, sitä enemmän minuutteja tienaat.

Daily Readiness Score (Premium*)

Optimoi treenisi lukemalla, joka kertoo, oletko valmis 
liikuntaan vai yhä palautumisen tarpeessa. Saat yksilöllisen 
päiväkohtaisen aktiivisuustavoitteen sekä treeni- tai 
palautumissuosituksia arvosanastasi riippuen.

24/7 sykeseuranta

Näe tarkemmat tiedot kalorien kulutuksesta ja optimoi 
treenisi PurePulse-teknologiamme avulla.

20 liikuntalajien harjoitustilaa ja SmartTrack

Katso reaaliaikaiset tiedot jopa 20 eri liikuntamuodosta tai 
anna SmartTrack®-ominaisuuden tunnistaa ja kirjata treenit 
automaattisesti.

* Premium-sisältösuositukset eivät ole saatavana kaikilla alueilla ja saattavat 
olla ainoastaan englanninkielisiä.



Tuotteen 
hoitovinkit
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Käyttö- ja hoitovinkit

Puhdista ranneke ja ranne säännöllisesti saippuattomalla 
puhdistusaineella.

Jos laite kastuu, poista se ranteesta ja kuivaa huolella 
aktiviteetin jälkeen.

Ota laite välillä pois. 

Jos huomaat ihon ärtyvän, riisu laite.  
Katso kaikki käyttö- ja hoitovinkit. 

http://fitbit.com/global/us/product-care


Usein kysyttyä
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Käynnistä laite uudelleen, jos havaitset mitä tahansa seuraavista 
ongelmista:

-  Synkronointi ei toimi.
-  Laite ei reagoi painikkeiden painalluksiin, napautuksiin tai pyyhkäisyihin.
-  Laite on ladattu, muttei käynnisty.
-  Laite ei kirjaa askeleita tai muita tietoja.
-  Ilmoitukset eivät näy.

Uudelleenkäynnistys sammuttaa laitteen ja käynnistää sen uudelleen 
aktiivisuustietoja poistamatta.

-   Kytke laite laturiin ja paina sitten aktiivisuusmittarin painikkeita 10 sekunnin ajan  
tai kunnes Fitbit-logo tulee näkyviin.

Synkronointi tarkoittaa laitteen keräämien tietojen siirtämistä Fitbit-sovellukseen. Fitbitin 
laitteet käyttävät Bluetooth-teknologiaa synkronointiin puhelinten ja tablettien kanssa.

Tarkistuslista:
-  Onko puhelimesi/tablettisi yhteensopiva? – fitbit.com/devices
-  Fitbit-sovellus ja -laite on päivitetty viimeisimpään ohjelmistoversioon.
-  Bluetooth-asetukset ovat päällä.
-  Fitbit-laitteesi akku ei ole vähissä.

Kokeile seuraavaksi näitä:
-  Pakota Fitbit-sovellus lopettamaan (älä poista sovellusta).
-  Kytke puhelimesi Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle.
-  Avaa Fitbit-sovellus.
-   Jos laitteesi ei synkronoitunut, käynnistä Fitbit-laite uudelleen  

(katso ohjeet seuraavasta vaiheesta!)

Miten synkronoin Fitbit-laitteeni?

Miten Fitbit-laite käynnistetään 
uudelleen?

http://fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices


Lisätietoa
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Lisätietoa erilaisista usein kysytyistä kysymyksistä löydät alla olevista linkeistä.

Fitbit Inspire 3

• Näin pääset alkuun Fitbit Inspire 3 -laitteen käytössä

•  Näin Fitbit-laite seuraa stressiä ja auttaa sen hallinnassa 

•  Näin Fitbit-laite seuraa unta

• Näin Fitbit-laite seuraa liikuntaharjoituksia

• Näin löydät etsimäsi Fitbit-laitteelta

•  Näin Fitbit-laite käynnistetään uudelleen

•  Uinti ja suihkussa käynti Fitbit-laitteen kanssa

•  Näin näet puhelimen ilmoitukset Fitbit-laitteellasi

•  Näin Fitbit-laitetta pidetään

• Näin seuraat aktiivisuuttasi Fitbit-laitteen avulla

Fitbit-sovellus

• Fitbitin tukemat laitteet

• Näin Fitbit-sovellusta käytetään

• Näin Fitbit Premium toimii

• Näin Fitbit-sovelluksen Daily Readiness -arvosana toimii

• Näin Fitbit-sovelluksen terveystiedot muodostetaan

Yleistä

• Näin Fitbitin palautus- ja takuukäytäntö toimii

• Fitbitin käyttö ja hoito

• Fitbit-tietosuojakäytäntö

https://myhelp.fitbit.com/s/home?language=en_US
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2077.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1314.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1935.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2086.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1186.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1598.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1979.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1988.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1785.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1598.htm
http://fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2435.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2437.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2470.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2462.htm
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1126.htm
http://fitbit.com/global/us/product-care
https://www.fitbit.com/global/us/legal/privacy-policy


Turvallisuustiedot
Osoitteesta www.fitbit.com/legal/safety-instructions saat täydelliset turvallisuus-  
ja tuotetietomme. 

Käyttö ja hoito
Joillakin käyttäjillä saattaa ilmetä ihoärsytystä tämän tuotteen käytön yhteydessä. Noudata  
seuraavia helppoja käyttö- ja hoitovinkkejämme vähentääksesi mahdollista ärsytystä: 
(1) pidä laite puhtaana; (2) pidä laite kuivana; (3) älä pidä ranneketta liian kireällä ja (4) anna 
ranteesi levätä poistamalla ranneke tunnin ajaksi pidemmän käytön jälkeen. Lisää käyttö- 
ja hoitovinkkejä saat osoitteesta www.fitbit.com/productcare. Poista tuote, jos huomaat 
ihoärsytystä tai tunnet epämukavuutta käsissäsi tai ranteissasi. 

Akku
Lataa akku turvallisuus- ja tuotetietojen mukaisesti. Älä koskaan lataa akkua tuotteen ollessa 
märkä tai käytössä. Akkua saa huoltaa vain Fitbit tai valtuutettu palveluntarjoaja, älä yritä 
korjata tai vaihtaa akkua itse. Tässä tuotteessa ja sen akussa käytetyt aineet saattavat olla 
haitallisia ympäristölle ja aiheuttaa vamman, jos niitä ei käsitellä tai  
hävitetä asianmukaisesti.

Häiriöt lääkinnällisissä laitteissa
Tämä tuote ja sen latauskaapeli saattavat sisältää magneetteja, jotka voivat 
aiheuttaa häiriöitä tietyissä lääkinnällisissä laitteissa, kuten sydämentahdistimissa tai 
defibrillaattoreissa. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, sinun on keskusteltava lääkärisi 
kanssa ennen kuin käytät tuotetta. 

Altistuminen radiotaajuuksille
Fitbit-älykellot ja -aktiivisuusmittarit on tarkoitettu käytettäväksi ranteessa tai 
vaatetukseen kiinnitettynä. Tuotteidemme tarkoituksen vastainen käyttö saattaa johtaa 
radiotaajuusaltistukseen, joka ylittää suositusrajat.

Vältä kuulovauriot
Mahdollisten kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä äänentoistolla varustettuja laitteitamme 
korkealla äänenvoimakkuudentasolla pitkiä aikoja.
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Rajoitettu tuotetakuu 
Lisätietoja rajoitetusta tuotetakuustamme saat osoitteesta www.fitbit.com/legal/
returns-and-warranty. Jos jokin tässä yhteenvedossa mainittu on ristiriidassa rajoitetun 
tuotetakuun ehtojen kanssa, rajoitettua tuotetakuuta noudatetaan.

Fitbit takaa alkuperäiselle ostajalle, että toimitetussa Fitbit-merkkisessä 
laitteistotuotteessa ja/tai lisävarusteissa, edellyttäen, että ne ovat uusia, ei normaalissa 
käytössä ilmene materiaali- tai valmistusvirheitä vuoden ajan ostopäivästä, lukuun 
ottamatta Euroopan talousalueella ja Sveitsissä, joissa takuuaika on kaksi vuotta siitä 
päivästä, jona alkuperäinen ostaja on ostanut tuotteen. Jos toimitettu Fitbit-merkkinen 
laitteistotuote ja/tai lisävarusteet on sertifioitu kunnostetuiksi Fitbitin toimesta tai 
puolesta, sovellettava takuuaika saattaa olla lyhyempi. 

Fitbit ei anna takuuta normaalille kulumiselle tai vahingosta tai väärinkäytöstä  
johtuvalle vaurioitumiselle. 

Ota takuupalvelua varten yhteyttä Fitbitin asiakastukeen osoitteen www.help.fitbit.com  
kautta. Osoitteessa www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty saatavilla olevien 
täydellisten ehtojen ja yksityiskohtaisten takuutietojen mukaisesti, jos esität tähän 
takuuseen perustuvan asianmukaisen takuuvaatimuksen, Fitbit voi valintansa mukaan ja 
lain sallimissa rajoissa joko korjata tai vaihtaa viallisen laitteistotuotteen tai lisävarusteen. 
Tämä takuu on voimassa ainoastaan niillä lainkäyttöalueilla, joilla Fitbit tai sen valtuutetut 
jälleenmyyjät myyvät tuotetta. Fitbit voi edellyttää, että toimitat ostotositteen ja/tai 
noudatat muita vaatimuksia ennen takuupalvelun saamista. Tämän takuun tarjoamat edut 
täydentävät lakisääteisiin takuuta koskeviin oikeuksiisi perustuvia oikeuksiasi.

Australian kuluttajalaki. Tuotteissamme on takuita, joita ei Australian kuluttajalain mukaan 
voida sulkea pois. Merkittävän vian ilmetessä sinulla on oikeus saada  
korvaava tuote tai rahasi takaisin sekä korvaus muista kohtuudella ennakoitavissa olevista 
menetyksistä tai vahingoista. Sinulla on myös oikeus saada tuote korjattua  
tai vaihdettua, jos tuotteen laatu ei ole hyväksyttävä, mutta vikaa ei katsota merkittäväksi 
viaksi. Australiassa rajoitetun tuotetakuun antaa Fitbit (Australia) Pty Ltd, Tower One 
- International Towers Sydney Level 46, 100 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW, 
Sydney, 2000, Australia. Puh. 1800 875234. Lisätietoja rajoitetusta tuotetakuustamme 
australialaisille kuluttajille saat osoitteesta www.fitbit.com/au/legal/returns-and-warranty. 

Korjauspalveluiden/varaosien saatavuus: Korjauspalveluita tai varaosia ei välttämättä 
ole saatavilla tuotteellesi tai asuinalueellasi, ja korjattavaksi tuodut tuotteet saatetaan 
korjaamisen sijaan korvata vastaavilla kunnostetuilla tuotteilla. Lisätietoa rajoitetusta 
tuotetakuustamme löydät yllä mainitulta sivulta.
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Immateriaalioikeuksia 
koskevat ilmoitukset

©Fitbit, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Fitbit ja Fitbit-logo ovat Fitbitin tavaramerkkejä  
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muita Fitbit-
tavaramerkkejä löydät osoitteesta www.fitbit.com/legal/trademark-list. Kolmansien 
osapuolien tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Patenttilain 
35 U.S.C. § 287(a) mukaiset patenttitiedot ovat saatavilla osoitteesta pat.fpat.co. 
Avoimen lähdekoodin ohjelmistoa koskevat ilmoitukset ovat saatavilla osoitteesta 
www.fitbit.com/legal.
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Lakisääteiset tiedot
Yhdysvaltain telehallintoviraston (Federal Communications Commission, FCC) lausunto
Tämä laite on FCC:n sääntöjen kohdan 15 mukainen.

Industry Canadan (IC) tiedot 
Tämä luokan B digitaalinen laite on standardin CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) mukainen. 

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tietoja hävittämisestä ja kierrättämisestä

Fitbit, Inc. täten ilmoittaa, että tämä langaton tuote (mallinumero: katso UPC) on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan, mukaan lukien taajuusalueet ja suurin radiotaajuusteho,  
on saatavilla osoitteesta www.fitbit.com/legal/safety-instructions.

Taajuusalue: 2400–2483,5 MHz Suurin radiotaajuusteho: < 13dBm

•  Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Fitbit, Inc. täten ilmoittaa, että tämä radiolaite mallia FB424 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti 
kokonaisuudessaan on saatavilla internet-osoitteesta www.fitbit.com/safety

•  Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB424 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 FB424 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 FB424 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 FB424 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

Yllä oleva symboli tarkoittaa, että tämä tuote on hävitettävä erillään tavallisesta talousjätteestä. Varmista, että hävität tämän tuotteen viemällä sen 
paikallisten viranomaisten ilmoittamaan asianmukaiseen kierrätyskeskukseen tai keräyspisteeseen.
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Lisätietoa
Lisätietoa saat Inspire 3 -käyttöoppaasta täältä: 
help.fitbit.com/manuals/manual_inspire_3_en_US.pdf
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Hae tukea
Saat yhteyden tukeen osoitteessa https://myhelp.fitbit.com/s/support

http://help.fitbit.com/manuals/manual_inspire_3_en_US.pdf
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2077.htm

