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Konfiguracja trackera 
Inspire 3

3

Pobierz i zainstaluj aplikację Fitbit z jednej  
z poniższych lokalizacji:

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

* Skorzystaj z kompatybilnego iPhone'a, iPada lub telefonu z systemem Android: www.fitbit.com/devices

Otwórz aplikację Fitbit i wybierz opcję Dołącz do Fitbit.
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UZYSKAJ 
POMOC
Aby uzyskać pomoc, otwórz stronę  
help.fitbit.com.

Postępuj zgodnie z instrukcjami 
na ekranie, aby utworzyć konto 
i połączyć (sparować) urządzenie 
Fitbit z telefonem lub tabletem. 

Sparowanie umożliwia komunikację 
(synchronizację danych) między urządzeniem 
Fitbit a telefonem lub tabletem.

Informacje dla nowych użytkowników 
urządzeń Fitbit

iPhone, iPad lub telefon z systemem Android.

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


Fitbit Premium
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Wraz z trackerem 
Inspire 3 
otrzymujesz 
6-miesięczny 
dostęp do Fitbit 
Premium*

Premium oferuje użytkownikom 
Fitbit dodatkowe możliwości 
i podpowiedzi.

Wyłącznie dla nowych oraz powracających użytkowników Premium. Członkostwo musi zostać aktywowane w ciągu 60 dni od aktywacji urządzenia 
(wymaga ważnej metody płatności). Anuluj członkostwo przed jego zakończeniem, aby uniknąć cyklicznych opłat. Treści i funkcje mogą ulec zmianie. 

Obowiązuje regulamin. Tutaj znajdziesz regulamin użytkowania. Pomoc uzyskasz tutaj.

Wykorzystaj statystyki na wyświetlaczu,  
aby lepiej poznać swoje potrzeby i możliwości. 
Dzięki zaawansowanemu monitorowaniu snu, 
zestawowi gier i testów oraz sesjom medytacji 
usługa Premium pomaga budować zdrowe 
nawyki i prowadzić zdrowy styl życia.

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


Sprawdź, ile niesamowitych rzeczy 
potrafi tracker Inspire 3!

Jak korzystać 
z trackera Inspire 3



Fitbit – podstawowe 
informacje

Przesuń palcem w górę na tarczy zegarka, aby wyświetlić dzisiejsze  
główne statystyki dotyczące Twojego zdrowia i sprawności.

- Poziom naładowania baterii

-  Główne statystyki: zrobione dziś kroki, Aktywne minuty, spalone kalorie  
i pokonany dystans.

-  Kroki przez godzinę: kroki zrobione w ciągu tej godziny oraz liczba godzin,  
kiedy udało się zrobić co najmniej 250 kroków.

- Tętno: aktualne tętno i średnie tętno spoczynkowe.

- Sen: czas zaśnięcia poprzedniej nocy i Ocena snu.

- Cykl miesiączkowy: dni trwania okresu, dni do okresu lub dni płodne.

- Ćwiczenie: liczba dni z aktywnością fizyczną.

Statystyki w ujęciu historycznym sprawdzisz w aplikacji Fitbit.

Zrobione kroki

Pokonany dystans

Aktywne minuty przy umiarkowanej lub intensywnej aktywności

Spalone kalorie (przez cały dzień, również podczas odpoczynku)

Noś tracker Inspire 3 codziennie, aby śledzić szereg statystyk.

Sprawdzaj statystyki w trackerze  
Inspire 3
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Tętno i strefy z całego dnia



Cel dnia
Tracker Inspire 3 razem z Tobą cieszy się z osiągnięcia celu. 
Na początek jest on ustawiony na 10 000 kroków i zeruje się 
o północy. Cel możesz zmienić w aplikacji Fitbit.

Przypomnienia  
o ruchu

Wyświetlane co godzinę przypomnienia o ruchu zachęcają 
Cię do aktywności fizycznej. Spróbuj przez cały dzień robić 
250 kroków na godzinę.

Spersonalizuj godziny otrzymywania przypomnień 
w aplikacji Fitbit.
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Ćwiczenia + GPS
Przesuń palcem po wyświetlaczu w lewo lub prawo od 
zegara, aby otworzyć aplikację Ćwiczenia. Podczas 
konkretnych aktywności monitoruje ona statystyki, 
np. tętno, w czasie rzeczywistym. Użyj modułu GPS 
w podłączonym telefonie, aby rejestrować trasę  
podczas aktywności (np. biegu, jazdy na rowerze  
lub pieszej wycieczki).

Tempo i dystans w czasie rzeczywistym 

Podczas biegu lub jazdy możesz w czasie  
rzeczywistym sprawdzać statystyki takie jak kroki,  
dystans, etapy czy tętno.

Dowiedz się więcej tutaj.

Tętno
Tracker Inspire 3 monitoruje tętno aktualne i spoczynkowe 
z pomocą technologii PurePulse. Gdy monitorujesz trening 
w aplikacji Ćwiczenia, wyświetla ona strefę tętna  
(np. spalanie tłuszczu, cardio lub maksymalnego tętna).
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https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1874.htm


Ciche budzenie 
i timery

Ciche budzenie

Przesuń palcem w lewo lub prawo, aby otworzyć aplikację 
Alarmy. Jeśli włączysz ciche budzenie, tracker będzie 
delikatnie budził Cię rano i służył jako przypomnienie 
o konkretnych godzinach w ciągu dnia.

Aby włączyć czas trwania drzemki na 9 minut, dotknij  
ikony Zzz lub naciśnij przycisk na urządzeniu.

Jeśli nie wyłączysz budzenia, zostanie ono ponowione  
po 9 minutach.

Inteligentne budzenie

Inteligentne budzenie włącza się podczas snu płytkiego – 
nie później niż 30 minut przed ustawioną godziną.
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Szybkie 
ustawienia

Przesuń palcem w dół ekranu, aby otworzyć podstawowe 
ustawienia trackera:

Automatyczne wybudzanie

Wybudza ekran i wyświetla godzinę, gdy obrócisz 
nadgarstek w swoją stronę. Funkcja nie działa  
w trybie uśpienia.

Nie przeszkadzać

Automatycznie wycisz połączenia i powiadomienia,  
aby wibracje trackera Inspire 3 Ci nie przeszkadzały.

Tryb uśpienia

Przygasza ekran i wycisza przychodzące połączenia oraz 
powiadomienia, aby umożliwić Ci niezakłócony sen.  
W trybie uśpienia odwrócenie nadgarstka nie włącza ekranu.

Urządzenie przypięte

Użyj tego ustawienia, gdy nosisz tracker przypięty  
do ubrania. Zdejmij opaskę i umieść tracker na klipsie.

Blokada wody

Włącz blokadę wody, gdy pływasz lub bierzesz prysznic, 
aby zapobiec aktywacji przycisków trackera. 

Żeby włączyć blokadę wody, przesuń palcem w dół od 
tarczy zegara. Dotknij opcji Blokada wody i dwukrotnie 
mocno stuknij ekran urządzenia. Żeby wyłączyć blokadę 
wody, dwukrotnie stuknij ekran urządzenia.
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Powiadomienia
Odbieraj połączenia i wiadomości bezpośrednio na 
trackerze – bez potrzeby wyjmowania telefonu.

Żeby wyświetlić powiadomienia dotyczące połączeń, SMS-
ów, kalendarza i innych aplikacji, przesuń palcem w lewo lub 
prawo, aż wyświetlisz aplikację Powiadomienia, i wybierz ją.

Kiedy telefon i tracker Inspire 3 są we wzajemnym zasięgu, 
Inspire 3 otrzymuje powiadomienia o przychodzących 
rozmowach i wiadomościach.

Dotknij powiadomienia, aby otworzyć listę szybkich 
odpowiedzi (tylko Android).

Włącz powiadomienia w aplikacji Fitbit.

Tarcze zegara
Tracker Inspire 3 umożliwia dopasowanie tarczy zegara do 
nastroju, stylu i wyglądu. Tarcze zegarka możesz zmieniać 
w aplikacji Fitbit.
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Aplikacja Relaks
Prowadzona sesja oddechowa z trackerem Inspire 3 pozwoli 
Ci znaleźć w ciągu dnia kilka chwil spokoju.

Ładowanie
Wtyk ładowarki musi być całkowicie wpięty w gniazdo 
ładowania z tyłu trackera Inspire 3. Delikatnie dociśnij 
tracker Inspire 3 do ładowarki, aż bolce wskoczą na miejsce.

Podczas ładowania na ekranie wyświetla się logo Fitbit lub 
poziom naładowania baterii.

Jeśli na ekranie nic się nie wyświetla, odłącz urządzenie od 
ładowarki i spróbuj ponownie.

Ładowanie trwa do 2 godzin, zależnie od poziomu 
rozładowania.

W pełni naładowana bateria trackera Fitbit Inspire 3 
wytrzymuje do 10 dni. Pamiętaj, że żywotność baterii 
i cykle ładowania zależą od częstotliwości korzystania 
z urządzenia, ustawień i wielu innych czynników.
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Całodobowe 
monitorowanie  
stanu zdrowia

Poznaj lepiej swoje ciało dzięki Panelowi wskaźników 
zdrowotnych w aplikacji Fitbit. Zobacz swoje trendy 
i wykorzystaj je, aby zrozumieć zmiany w swoim 
samopoczuciu. Żeby uzyskać najlepsze efekty,  
regularnie noś tracker Inspire 3 podczas snu.

Nasycenie krwi tlenem (SpO2)

Wskaźnik SpO2 informuje, jak skutecznie Twój organizm 
rozprowadza tlen, a jego monitorowanie pozwala szybciej 
dostrzegać potencjalne zmiany.

Temperatura skóry

Monitoruj wahania temperatury skóry nocą, aby wykrywać 
odchylenia od wartości bazowej, które mogą wskazywać  
na zmiany środowiskowe lub problemy zdrowotne.

Tętno spoczynkowe

Tętno spoczynkowe jest ogólnym wskaźnikiem Twojej 
kondycji fizycznej i zdrowia serca. Jeśli zauważysz nagły 
wzrost, rozważ nawodnienie i odpoczynek.

*  Panel wskaźników zdrowotnych i wskaźniki w nim wyświetlane są 
dostępne tylko w wybranych krajach. Funkcja nie jest przeznaczona  
do celów medycznych. Ma ona za zadanie dostarczać informacje 
ułatwiające dbanie o zdrowie. Korzystanie z pomiaru SpO2 może  
wymagać częstszego ładowania.
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Narzędzia do  
ograniczania stresu

Tracker Inspire 3 pomoże Ci lepiej zrozumieć przyczyny 
stresu i ograniczyć jego negatywny wpływ.

 Ocena stresu

Zrozum, jak Twój organizm reaguje na stres dzięki intuicyjnej 
funkcji, która monitoruje fizyczne objawy stresu i na ich 
podstawie ocenia Twoją odporność na stres w skali 1–100. 
Im wyższa wartość, tym lepiej.

Trening mindfulness

Znajdź chwilę spokoju podczas prowadzonych sesji 
mindfulness w aplikacji Fitbit.

Prowadzone sesje oddechowe

Użyj aplikacji Relaks na urządzeniu i skorzystaj 
z uspokajających prowadzonych sesji oddechowych,  
aby się skutecznie zrelaksować.
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Inteligentne  
statystyki snu

15

Tracker Inspire 3 zapewnia zaawansowane analizy snu. 
Wystarczy, że włożysz tracker Fitbit na noc.

Profil snu (Premium*)

Miesięczny Profil snu to źródło długofalowych analiz 
Twojego snu i zwyczajów. Znajdziesz w nim miesięczne 
rozbicie statystyk snu i kluczowe wskaźniki, a także 
informację o zwierzęciu snu, które najlepiej pasuje do 
Twojego snu.

Fazy snu i Ocena snu

Sprawdź jakość i długość snu każdej nocy dzięki 
spersonalizowanej Ocenie snu. Z usługą Premium zobaczysz 
też rozbicie na fazy snu i dowiesz się, jakie czynniki 
wpływają na Twój sen.

Inteligentne budzenie

Dzięki funkcji Inteligentnego budzenia wstajesz w lepszym 
nastroju i z nowymi pokładami energii. Ten inteligentny 
budzik włącza się w optymalnej fazie snu – nie później niż 
30 minut przed ustawioną godziną.

*  Niektóre zalecenia w usłudze Premium mogą nie być dostępne 
w lokalnym języku, a jedynie w języku angielskim.



Inteligentne funkcje
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Tracker Inspire 3 pomaga Ci znaleźć czas i energię na to,  
co lubisz najbardziej.

Powiadomienia o połączeniach 
i wiadomościach

Odbieraj połączenia i wiadomości bezpośrednio na 
trackerze – bez potrzeby wyjmowania telefonu.

Szybko znajdź telefon

Nie możesz znaleźć telefonu, ale wiesz, że jest blisko? 
Funkcja Znajdź mój telefon trackera Inspire 3 pozwala 
odtworzyć dźwięk w telefonie, aby szybciej go znaleźć.

Funkcja Always-On Display

Użyj tej funkcji, żeby na ekranie trackera Inspire 3 zawsze 
wyświetlać godzinę.

Stylowe tarcze zegara

W Galerii trackera Inspire 3 znajdziesz niepowtarzalne tarcze 
zegara, które idealnie uzupełnią Twój styl danego dnia.

* Funkcja Always-on display wymaga częstszego ładowania.



Kondycja i aktywność
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Zwiększ skuteczność swoich treningów dzięki naszym 
funkcjom dotyczącym kondycji i aktywności.

Aktywne minuty

Zdobywaj Aktywne minuty za czas spędzony w strefach 
spalania tłuszczu, cardio i maksymalnego tętna oraz na 
bieżąco monitoruj swoje treningi poprzez obserwowanie 
podsumowań swoich wysiłków. Im bardziej intensywnie się 
ruszasz, tym więcej minut zdobywasz.

Wynik Codziennej gotowości (z Premium*)

Zoptymalizuj swój plan treningowy dzięki wykorzystaniu 
wskaźnika, który informuje, czy danego dnia lepiej skupić się 
na treningu, czy na regeneracji. Dzięki tej funkcji otrzymasz 
spersonalizowany cel aktywności na dany dzień oraz 
zalecenia dotyczące treningu lub regeneracji, opracowane 
na podstawie uzyskanego przez Ciebie wyniku.

Całodobowy pomiar tętna

Zyskaj lepsze dane dotyczące spalonych kalorii i optymalizuj 
swoje treningi dzięki technologii PurePulse.

Ponad 20 trybów ćwiczeń i funkcja SmartTrack

Wyświetlaj statystyki na bieżąco dla ponad 20 trybów 
ćwiczeń. Możesz też wybrać funkcję SmartTrack, która 
automatycznie wykrywa i rejestruje treningi.

*  Niektóre zalecenia w usłudze Premium mogą nie być dostępne 
w lokalnym języku, a jedynie w języku angielskim.



Wskazówki dotyczące  
pielęgnacji produktu
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Wskazówki dotyczące noszenia i pielęgnacji

Regularnie myj opaskę i nadgarstek środek bez zawartości 
mydła.

Jeśli urządzenie się zmoczy, zdejmij je po ćwiczeniu 
i dokładnie wysusz.

Od czasu do czasu zdejmuj urządzenie z nadgarstka. 

Jeśli zauważysz, że skóra nadgarstka jest podrażniona, 
zdejmij urządzenie. Sprawdź szczegółowe wskazówki 
dotyczące noszenia i pielęgnacji. 

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


Często zadawane 
pytania
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Wyłącz i ponownie uruchom urządzenie w razie wystąpienia  
następujących problemów:

-  Brak synchronizacji
-   Nie reaguje na przyciskanie przycisków, dotykanie ekranu lub przeciąganie  

palców wzdłuż ekranu
-  Bateria jest naładowana, ale urządzenie się nie uruchamia
-  Brak śledzenia kroków lub innych statystyk
-  Nie wyświetlają się powiadomienia

Ponowne uruchomienie spowoduje wyłączenie i włączenie urządzenia  
bez usuwania danych dotyczących ćwiczeń:

-   Podłącz urządzenie do ładowarki, a następnie naciśnij przyciski na urządzeniu  
i trzymaj je przyciśnięte przez 10 sekund lub do wyświetlenia logo Fitbit.

Synchronizacja to proces transferu danych gromadzonych przez urządzenie do aplikacji 
Fitbit. Urządzenia Fitbit synchronizują się z telefonami i tabletami przez Bluetooth.

Lista kontrolna:
-  Czy Twój telefon/tablet jest kompatybilny? – fitbit.com/devices
-   Czy masz najnowszą wersję aplikacji Fitbit oraz oprogramowania sprzętowego 

wₒurządzeniu?
-  Czy Bluetooth jest włączony?
-  Czy bateria urządzenia Fitbit nie wymaga ładowania?

Następnie spróbuj tych czynności:
-  Wymuś zamknięcie aplikacji Fitbit (nie usuwaj jej).
-  Wyłącz i ponownie włącz Bluetooth w telefonie.
-  Otwórz aplikację Fitbit.
-   Jeżeli synchronizacja nie zaczęła się, wyłącz i włącz urządzenie Fitbit  

(wskazówki znajdziesz poniżej).

Jak zsynchronizować urządzenie 
Fitbit?

Jak wyłączyć i ponownie włączyć 
urządzenie Fitbit?

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


Więcej informacji
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Dodatkowe informacje na temat różnych często zadawanych pytań można znaleźć  

na poniższych stronach.

Fitbit Inspire 3

• Jak zacząć korzystać ze trackera Fitbit Inspire 3

•  Jak monitorować i ograniczać stres z urządzeniem Fitbit?

•  Jak monitorować sen z urządzeniem Fitbit?

• Jak monitorować treningi z urządzeniem Fitbit?

• Jak poruszać się po urządzeniu Fitbit?

•  Jak wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie Fitbit?

•  Czy mogę pływać lub kąpać się z urządzeniem Fitbit?

•  Jak wyświetlać powiadomienia z telefonu na urządzeniu Fitbit?

•  Jak wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie Fitbit?

• Jak monitorować treningi z urządzeniem Fitbit?

Aplikacja Fitbit 

• Urządzenia obsługiwane przez Fitbit

• Jak korzystać z aplikacji Fitbit?

• Co warto wiedzieć o Fitbit Premium?

• Co to jest wynik Codziennej gotowości w aplikacji Fitbit?

• Co warto wiedzieć o wskaźnikach zdrowotnych w aplikacji Fitbit?

Ogólne

• Jaka jest polityka Fitbit w zakresie zwrotów i gwarancji?

• Noszenie i pielęgnacja urządzenia Fitbit

• Polityka prywatności Fitbit

http://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


Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

21

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i produktu znajdziesz na stronie 
fitbit.com/legal/safety-instructions.

Noszenie i pielęgnacja
W trakcie używania produktu u niektórych użytkowników mogą wystąpić podrażnienia 
skóry. Aby obniżyć ryzyko ich wystąpienia, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami: 
1) regularnie myj urządzenie; 2) przed użyciem wysusz urządzenie; 3) nie zaciskaj paska 
ani opaski zbyt mocno; 4) po dłuższym okresie noszenia zdejmij urządzenie na godzinę, 
żeby dać nadgarstkowi odpocząć. Więcej informacji na temat noszenia i pielęgnacji 
znajdziesz na stronie www.fitbit.com/productcare. Jeśli zauważysz oznaki podrażnienia 
skóry lub odczuwasz dyskomfort na nadgarstku lub dłoni, zdejmij produkt.

Bateria
Ładuj baterię zgodnie z informacjami dotyczącymi produktu i kwestii bezpieczeństwa. 
Nie wolno ładować baterii, gdy produkt jest mokry lub założony na nadgarstek. Baterię 
może serwisować tylko firma Fitbit lub autoryzowany serwis. Nie wolno samodzielnie 
próbować naprawić ani wymienić baterii. Niewłaściwe obchodzenie się z substancjami 
znajdującymi się w produkcie lub baterią bądź ich nieprawidłowa utylizacja mogą być 
szkodliwe dla środowiska i zdrowia.

Zakłócenie pracy urządzeń medycznych
Produkt i kabel ładowania mogą zawierać magnesy zakłócające działanie niektórych 
elektronicznych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca lub defibrylatory. 
Jeśli używasz takiego urządzenia medycznego, przed użyciem produktu skonsultuj 
się z lekarzem. 

Narażenie ne fale radiowe
Smartwatche i trackery Fitbit są przeznaczone do noszenia na nadgarstku lub przypinania 
do odzieży. Korzystnie z produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem może spowodować 
przekroczenie dopuszczalnych wartości narażenia na działanie fal radiowych.

Unikanie uszkodzenia słuchu
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy przez dłuższy czas słuchać głośno muzyki 
przy użyciu naszych produktów.

http://fitbit.com/global/us/legal/safety-instructions
http://fitbit.com/productcare


Ograniczona gwarancja  
na produkt 
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Więcej informacji na temat ograniczonej gwarancji na produkty znajdziesz na 
stronie www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty. Jeśli jakikolwiek zapis w tym 
podsumowaniu jest sprzeczny z warunkami ograniczonej gwarancji na produkt, 
zapisy gwarancji są wiążące.

Fitbit gwarantuje oryginalnemu nabywcy, że nabyty nowy Produkt Fitbit lub akcesoria 
Fitbit pozostaną wolne od wad materiału i wykonawstwa przez okres jednego (1) roku 
od daty zakupu, z wyłączeniem rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i Szwajcarii, w przypadku których okres gwarancji wynosi dwa (2) lata od daty zakupu. 
Jeśli zakupiony produkt Fitbit lub akcesoria Fitbit są odnowione przez lub w imieniu Fitbit, 
okres gwarancji może być krótszy. 

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem 
lub niewłaściwym użytkowaniem. 

Aby skorzystać z gwarancji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Fitbit 
na stronie help.fitbit.com. Zgodnie z warunkami i wymaganiami gwarancyjnymi 
zapisanymi na stronie www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty, jeśli prześlesz 
prawidłowe zgłoszenie podlegające tej gwarancji, Fitbit wedle swego uznania i w zakresie 
dopuszczalnym przez prawo naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub akcesorium. 
Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie w jurysdykcjach, w których produkty sprzedaje 
Fitbit lub autoryzowani dystrybutorzy. Przed realizacją usługi gwarancyjnej Fitbit może 
wymagać przedstawienia dowodu zakupu lub spełnienia innych wymagań. Niniejsza 
gwarancja stanowi uzupełnienie ustawowych praw użytkownika.

Dla konsumentów w Australii: Nasze towary są objęte gwarancjami, których zgodnie 
z australijskim prawem konsumentów nie można wyłączyć. Konsument ma prawo do 
wymiany lub zwrotu środków za poważne usterki oraz rekompensaty za inne straty lub 
uszkodzenia, które można w uzasadnionym stopniu przewidzieć. Konsument ma także 
prawo do naprawy lub wymiany produktów, jeśli nie są one akceptowalnej jakości, 
a usterka nie stanowi poważnej usterki. W Australii obowiązuje ograniczona gwarancja 
udzielana przez Fitbit (Australia) Pty Ltd, Tower One - International Towers Sydney  
Level 46, 100 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW, Sydney, 2000, Australia.  
Tel.: +61 1800 875234. Pełny zapis gwarancji dla konsumentów z Australii znajdziesz  
na stronie www.fitbit.com/au/legal/returns-and-warranty. 

Dostępność punktów serwisowych i części zamiennych: W przypadku danego produktu 
lub regionu serwis lub części zamienne mogą być niedostępne, a towary przesłane do 
naprawy mogą zostać wymienione na produkty odnowione równorzędnego typu, a nie 
naprawione. Więcej informacji znajdziesz na stronie dotyczącej ograniczonej gwarancji 
na produkty, której adres podaliśmy powyżej.

http://fitbit.com/global/us/legal/returns-and-warranty
http://myhelp.fitbit.com/s/home?language=en_US
http://fitbit.com/global/us/legal/returns-and-warranty
http://fitbit.com/global/au/legal/returns-and-warranty


Informacje o własności  
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©Fitbit, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fitbit i logo Fitbit są znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi Fitbit LLC w USA i innych krajach. Dodatkowe 
znaki towarowe Fitbit zamieszczono na stronie www.fitbit.com/legal/trademarklist. 
Pozostałe znaki handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Informacje o patencie 
na podstawie art. 35 amerykańskiego kodeksu cywilnego, paragraf 287, ustęp a, można 
znaleźć na stronie pat.fpat.co. Informacje o oprogramowaniu open source można znaleźć 
na stronie www.fitbit.com/legal.

http://fitbit.com/global/us/legal/trademark-list
www.fitbit.com/legal
http://fitbit.com/global/us/legal/trademark-list


Informacje dotyczące 
zgodności z przepisami
Oświadczenie dotyczące przepisów FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Informacje dotyczące przepisów IC 
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z normą CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Utylizacja i recykling

Fitbit LLC niniejszym deklaruje, że ten produkt bezprzewodowy (numer produktu podano na kodzie kreskowym UPC) jest zgodny 
z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności, w tym informacje dotyczące pasma częstotliwości i maksymalnej mocy 
nadajnika radiowego, są dostępne na stronie www.fitbit.com/legal/safety-instructions. 
Pasmo częstotliwości: 2400–2483,5 MHz Maks. moc radia: <13 dBm.

Powyższy symbol oznacza, że produkt należy utylizować oddzielnie od standardowych odpadów domowych. Produkt należy oddać do 
odpowiedniego punktu zbiórki lub recyklingu wskazanego przez władze lokalne.
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•  Simplified EU Declaration of Conformity 
Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB424 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of 
conformity is available at the following internet address: 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: 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: 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 : 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: fitbit.com/safety

http://fitbit.com/global/us/legal/safety-instructions
http://fitbit.com/safety
http://fitbit.com/safety
http://fitbit.com/safety
http://fitbit.com/safety
http://fitbit.com/safety


Więcej informacji

Uzyskaj pomoc

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji  
obsługi trackera Inspire 3 tutaj:  
help.fitbit.com/manuals/manual_inspire_3_en_US.pdf
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Aby uzyskać pomoc w języku polskim, otwórz stronę help.fitbit.com.

http://myhelp.fitbit.com/s/home?language=en_US
http://myhelp.fitbit.com/s/support?language=en_US

