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Nastavitev ure 
Inspire 3
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Prenesite in namestite aplikacijo Fitbit z enega od 
naslednjih mest:

–  Naprave Apple – trgovina Apple App Store
–  Naprave Android – trgovina Google Play

*Uporabite združljiv telefon iPhone, tablični računalnik iPad ali telefon Android: fitbit.com/devices

Odprite aplikacijo Fitbit in tapnite Pridruži se Fitbit.

1

2
3

PREJEM 
PODPORE
Obiščite help.fitbit.com 
in povprašajte za pomoč.

Upoštevajte navodila na zaslonu 
in ustvarite račun Fitbit ter povežite 
(»seznanite«) svojo napravo Fitbit 
s telefonom ali tabličnim računalnikom. 

S seznanitvijo zagotovite, da lahko vaša naprava 
Fitbit in telefon ali tablični računalnik komunicirata 
med seboj (sinhronizacija podatkov).

Za nove uporabnike Fitbit

Telefon iPhone, tablični računalnik iPad 
ali telefon Android.

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


Fitbit Premium
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Vaša ura Inspire 3 
vključuje 
6-mesečno 
naročnino na 
storitev Fitbit 
Premium*

Storitev Premium za 
boljšo izkušnjo Fitbit. 

Samo za nove in povratne uporabnike storitve Premium. Naročnino morate aktivirati v 60 dneh od aktivacije naprave (potreben je veljaven 
način plačila). Storitev prekličite pred zaključkom naročnine, da se izognete ponovljenim plačilom. Vsebina in funkcije se lahko spremenijo. 

Veljajo določila in pogoji. Celotna določila in pogoje si oglejte tukaj. Pomoč poiščite tukaj.

Statistike na zapestju spremenite 
v osebne uvide samo zase. 
Z naprednimi orodji za spanje, izzivi, 
igrami in vsebinami za čuječnost 
vam storitev Premium pomaga 
pri oblikovanju bolj zdravih navad 
na poti do bolj zdravega življenja.

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


Spoznajte vse izjemne funkcije, ki jih 
omogoča vaša ura Inspire 3!

Uporaba ure Inspire 3



Osnove za Fitbit

Na prikazu ure podrsajte navzgor za prikaz današnjih statistik o zdravju 
in telesni pripravljenosti.

– Odstotek baterije

–  Glavne statistike: današnje število korakov, pokurjene kalorije, prehojena razdalja 
in število minut v aktivnem območju

–  Število korakov v zadnji uri: število korakov v zadnji uri in število ur, v katerih ste 
prehodili 250 ali več korakov

– Srčni utrip: trenutni srčni utrip in povprečni srčni utrip med počivanjem

– Spanje: trajanje spanja za preteklo noč in ocena spanja

– Mesečno perilo: število dni v ciklu ali do cikla mesečnega perila ali v oknu plodnosti

– Vadba: število dni, v katerih ste izvajali vadbo

Zgodovino svojih statistik si lahko ogledate v aplikaciji Fitbit.

Število korakov

Prehojena razdalja

Število minut v aktivnem območju pri zmerni ali energični aktivnosti

Pokurjene kalorije (skupno za cel dan, vključno s počivanjem)

Uro Inspire 3 nosite vsak dan za spremljanje različnih statistik.

Oglejte si svoje statistike 
na uri Inspire 3
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Celodnevni srčni utrip in območja srčnega utripa



Dnevni cilj
Ura Inspire 3 praznuje, ko dosežete svoj glavni cilj. Sprva 
je ta cilj nastavljen na 10.000 korakov, štetje korakov pa 
se ponastavi vsak dan opolnoči. Ta cilj lahko spremenite 
v aplikaciji Fitbit.

Opomniki o gibanju
Opomniki o gibanju vas vsako uro opomnijo na gibanje. 
Čez dan poskusite vsako uro prehoditi 250 korakov.

V aplikaciji Fitbit lahko prilagodite ure, 
ko prejemate opomnike.
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Vadba + GPS
Na zaslonu podrsajte v levo ali v desno, da poiščete 
aplikacijo za vadbo. Aplikacija spremlja statistike v realnem 
času za posamezne vadbe, vključno s srčnim utripom. 
Povezani GPS uporabite za beleženje vaše poti med 
vadbami na prostem (npr. tek, kolesarjenje, pohodništvo).

Tempo in razdalja v realnem času 

Med tekom in kolesarjenjem lahko vidite statistike v realnem 
času, kot so število korakov, razdalja, krogi ali srčni utrip.

Več informacij najdete tukaj.

Srčni utrip
Ura Inspire 3 spremlja vaš trenutni srčni utrip in srčni utrip 
med počivanjem s tehnologijo PurePulse. Če svojo vadbo 
spremljate z aplikacijo za vadbo, bo prikazano tudi območje 
srčnega utripa (npr. poraba maščob, kardio vadba ali vršni 
srčni utrip).
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https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1874.htm


Tihi alarmi 
in časovniki

Tihi alarmi

Podrsajte v levo ali v desno in poiščite aplikacijo za alarme. 
S tihim alarmom vas vaša naprava zbudi z nežnim 
vibriranjem ali vas opozori ob določeni uri dneva.

Za utišanje alarma za 9 minut tapnite ikono Zzz ali pritisnite 
gumbe na vaši napravi.

Če alarma ne prekličete, se bo znova sprožil čez 9 minut. 

Pametno prebujanje

Z nastavitvijo funkcije za pametno prebujanje vas bo ura 
zbudila med fazo plitkega spanca v 30 minutah do vašega 
nastavljenega alarma.
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Hitre nastavitve
Podrsajte navzdol z vrha zaslona za prikaz pogostih 
nastavitev vaše naprave:

Samodejno prebujanje

Omogoča prebuditev zaslona in prikaz časa, ko zapestje 
zasukate proti sebi. To ne bo delovalo, če je vklopljen način 
za spanje.

Ne moti

Utišajte klice in obvestila, da vas ura Inspire 3 ne bo motila 
z vibriranjem.

Način za spanje

Zatemnitev zaslona ter utišanje dohodnih klicev in obvestil 
za lažje spanje brez motenj. Če je način za spanje vklopljen, 
se zaslon ob zasukanju zapestja ne bo vklopil.

Pripeto na oblačila

To nastavitev uporabite, če želite napravo Fitbit nositi 
pripeto na oblačila. Odstranite pašček in uro namestite 
na sponko.

Zaklep v vodi 

Vklopite nastavitev za zaklep v vodi, ko uro uporabljate 
v vodi, na primer med prhanjem ali plavanjem, 
da preprečite aktiviranje gumbov na uri. 

Za vklop zaklepa v vodi dvakrat podrsajte navzdol na prikazu 
ure > tapnite možnost za zaklep v vodi > nato dvakrat 
odločno tapnite zaslon. Za izklop funkcije za zaklep v vodi 
znova dvakrat močno tapnite zaslon.
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Obvestila
Klice in besedilna sporočila lahko prejemate neposredno 
na zapestje in pri tem ne potrebujete telefona.

Za dostop do obvestil podrsajte v levo ali v desno, da 
prikažete aplikacijo za obvestila. Tapnite aplikacijo za 
ogled klicev, sporočil, koledarskih dogodkov in obvestil 
iz drugih aplikacij.

Ko sta telefon in ura Inspire 3 v dosegu, boste prejemali 
dohodna obvestila.

Za seznam hitrih odgovorov tapnite obvestilo 
(samo za Android).

V aplikaciji Fitbit vklopite obvestila o klicih 
in besedilnih sporočilih.

Prikazi ure
Na uri Inspire 3 lahko izberete različne prikaze ure, glede 
na razpoloženje, življenjski slog ali želeni videz. Prikaz ure 
spremenite v aplikaciji Fitbit.
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Aplikacija za 
sprostitev

Opravite vodeno dihalno sejo z uro Inspire 3 in čez 
dan poiščite trenutke pomirjenosti.

Polnjenje  
vaše naprave

Priključki na polnilniku se morajo trdno zaskočiti s kontakti 
na hrbtni strani ure Inspire 3. Uro Inspire 3 nežno pritisnite 
v polnilnik, da se zaskoči na svoje mesto.

Med polnjenjem naprave bo na zaslonu prikazan logotip 
Fitbit ali odstotek napolnjenosti baterije.

Če je zaslon prazen, napravo odstranite s polnilnika 
in poskusite znova.

Polnjenje lahko traja do 2 uri, kar je odvisno od trenutnega 
stanja baterije.

Vaša popolnoma napolnjena ura Fitbit Inspire 3 omogoča do 
10-dnevno delovanje z baterijo. Delovanje baterije in polnilni 
cikli se razlikujejo glede na uporabo, nastavitve in veliko 
drugih dejavnikov; dejanski rezultati se lahko razlikujejo.
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Vedno vklopljeno 
spremljanje dobrega 
počutja

Bolje spoznajte svoje telo z nadzorno ploščo s podatki 
o zdravju v aplikaciji Fitbit in odkrijte spremembe svojega 
dobrega počutja. Za najboljšo izkušnjo uro Inspire 3 
nosite med spanjem.

Nasičenost s kisikom (SpO2)

Spremljanje vrednosti SpO2 vam prikaže porazdelitev 
kisika v vašem telesu, s katero si lažje razložite 
morebitne spremembe. 

Temperatura kože

Spremljajte variacije v temperaturi kože ponoči, da opazite 
spremembe glede na vaše osnovne vrednosti – te so lahko 
povezane s spremembami v okolju ali vašem počutju.

Srčni utrip med počivanjem 

Trendi srčnega utripa med počivanjem vam lahko 
prikažejo informacije o vaši telesni pripravljenosti 
in zdravju srca – če vidite nenadno zvišanje, razmislite 
o dodatni hidraciji in počitku.

* Nadzorna plošča s podatki o zdravju in tam prikazani podatki niso na 
voljo v vseh državah. Ta funkcija ni namenjena za zdravstvene namene. 
Namenjena je za zagotavljanje informacij, ki so vam lahko v pomoč pri 
upravljanju svojega dobrega počutja. Pri uporabi funkcije SpO2 boste 
morali pogosteje polniti napravo.
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Orodja za 
zmanjšanje stresa

Ura Inspire 3 vam je lahko v pomoč pri razumevanju 
vašega stresa in nato pri zmanjšanju učinkov tega stresa.

Ocena upravljanja stresa

Oglejte si, kako se vaše telo spopada s stresom z oceno 
v aplikaciji, ki spremlja fizične znake stresa in prikaže 
oceno med 1 in 100 – boljši je čim višji rezultat!

Vsebine za umirjanje

Poiščite te zaželene trenutke pomirjenosti z vodenimi 
sejami umirjanja v aplikaciji Fitbit. 

Sproščeno vodeno dihanje

Uporabite aplikacijo za sprostitev v napravi, ki vas bo 
vodila po sproščujočih dihalnih sejah, in se vrnite na 
svoje mesto dobrega počutja, kadarkoli si to zaželite.
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Pametnejše 
statistike o spanju
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Ura Inspire 3 vam zagotavlja napredne vpoglede v vaše 
spanje. Napravo Fitbit si enostavno nadenite med spanjem!

Profil spanja (Premium*) 

Prejmite vpoglede v svoje dolgoročne spalne navade 
z mesečnim profilom spanja. Prejeli boste mesečno 
poročilo o vašem spanju s ključnimi podatki s prikazano 
sliko živali, ki najbolje odraža vaše spalne vzorce.

Faze spanja in ocena spanja

Oglejte si, kako dobro ste se naspali z vašo osebno oceno 
spanja. Pri uporabi storitve Premium lahko vidite razdelano 
poročilo vaših faz spanja in preverite, kaj morda vpliva na 
vaše spanje.

Pametno prebujanje

Prebudite se bolj spočiti in sveži z alarmom, ki vas prebudi 
med optimalno fazo vašega spanca – in ne prej kot 
30 minut pred nastavljenim časom. 

* Priporočene vsebine storitve Premium niso na voljo na vseh območjih 
in bodo morda prikazane samo v angleščini.



Pametne izkušnje
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Z uro Inspire 3 lahko najdete čas in energijo za svoje 
osebne užitke.

Obvestila o klicih in besedilnih sporočilih

Obvestila o klicih in besedilnih sporočilih lahko prejemate 
neposredno na zapestje in pri tem ne potrebujete telefona.

Hitro poščite svoj telefon

Ne najdete svojega telefona, čeprav veste, da je nekje 
v bližini? S funkcijo za iskanje telefona na uri Inspire 3 
predvajate zvočni signal na telefonu, da ga lažje najdete.

Always-on Display

Ta posebni način uporabite, če želite imeti na uri Inspire 3 
vedno prikazan čas. 

Elegantni prikazi ure

V galeriji najdete edinstvene prikaze za uro Inspire 3, 
s katerimi boste dopolnili svoj videz. 

* Pri uporabi načina Always-on Display boste morali pogosteje 
polniti napravo.



Telesna pripravljenost 
in aktivnost
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Prejmite boljše rezultate pri vaših vadbenih rutinah z 
našimi funkcijami za telesno pripravljenost in aktivnost.

Število minut v aktivnem območju

Pridobite minute v aktivnem območju za čas v območjih 
za porabo maščob, kardio vadbe in vršnega srčnega utripa 
ter pozorno spremljajte svoj trud v realnem času. Pri 
intenzivnejših aktivnostih pridobite več minut.

Ocena dnevne pripravljenosti (Premium*)

Optimizirajte svojo vadbeno rutino z oceno, ki prikaže, ali 
ste pripravljeni na vadbo ali pa se je morda bolje osredotočiti 
na počitek. Prejeli boste prilagojen cilj za dnevno aktivnost 
ter priporočene vadbe glede na vašo oceno.

Neprekinjeno spremljanje srčnega utripa

Prejmite boljše podatke o porabi kalorij in optimizirajte 
svoje vadbe z našo tehnologijo PurePulse.

20 načinov vadbe in funkcija SmartTrack

Prejmite sprotne statistike za do 20 vadb – ali pa funkciji 
SmartTrack dovolite samodejno prepoznavanje in beleženje 
vaših vadb.

* Priporočene vsebine storitve Premium niso na voljo na vseh območjih 
in bodo morda prikazane samo v angleščini.



Nasveti za 
nego izdelka
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Nasveti za nošenje in nego

Pašček in zapestje redno umivajte s čistilom brez mila.

Če se vaša naprava zmoči, jo po končani vadbi snemite 
in popolnoma osušite.

Napravo redno snemajte z zapestja. 

Če opazite draženje kože, snemite napravo. Oglejte si 
naše celotne Nasvete za nošenje in nego. 

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


Pogosto zastavljena 
vprašanja
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Če pride do katerekoli od naslednjih težav, napravo znova zaženite:
–  Sinhronizacija ni mogoča
–  Ura se ne odziva na pritiske gumbov, tape ali podrsanja
–  Ura je napolnjena, vendar se ne vklopi
–  Ura ne beleži korakov ali druge statistike
–  Ura ne prikazuje obvestil

S ponovnim zagonom izklopite in vklopite napravo brez brisanja podatkov 
o aktivnostih:

–   Polnilnik priklopite v napravo, nato pa pritisnite in pridržite gumbe na sledilniku za 
10 sekund ali dokler se ne prikaže logotip Fitbit.

Sinhronizacija je postopek, v katerem se zbrani podatki iz naprave prenesejo v vašo 
aplikacijo Fitbit. Naprave Fitbit za sinhronizacijo s telefoni in tabličnimi računalniki 
uporabljajo tehnologijo Bluetooth.

Preverite naslednje:
–  Ali je vaš telefon/tablični računalnik združljiv? – fitbit.com/devices
–  Aplikacija Fitbit in naprava Fitbit uporabljata najnovejšo programsko opremo
–  Nastavitve Bluetooth so vklopljene
–  Baterija naprave Fitbit ni prazna

Nato poskusite te korake:
–  Prisilno zaprite aplikacijo Fitbit (ne izbrišite je)
–  V telefonu izklopite in znova vklopite povezavo Bluetooth
–  Odprite aplikacijo Fitbit
–   Če se naprava ni sinhronizirala, znova zaženite napravo Fitbit 

(za informacije glejte naslednji korak)

Kako sinhroniziram napravo Fitbit?

Kako znova zaženem napravo Fitbit?

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


Več informacij
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Za več informacij o pogosto zastavljenih vprašanjih glejte spodnje povezave.

Fitbit Inspire 3

• Kako začnem uporabljati uro Fitbit Inspire 3?

•  Kako lahko spremljam in upravljam stres z mojo napravo Fitbit?

•  Kako lahko spremljam moje spanje z napravo Fitbit?

• Kako lahko spremljam moje vadbe z napravo Fitbit?

• Kako lahko uporabljam napravo Fitbit?

•  Kako znova zaženem napravo Fitbit?

•  Ali lahko z mojo napravo Fitbit plavam ali se prham?

•  Kako lahko prejemam obvestila s telefona na moji napravi Fitbit?

•  Kako naj nosim mojo napravo Fitbit?

• Kako lahko spremljam mojo aktivnost z napravo Fitbit?

Aplikacija Fitbit

• Naprave, ki so podprte v aplikaciji Fitbit

• Kako uporabljam aplikacijo Fitbit?

• Kaj moram vedeti o storitvi Fitbit Premium?

• Kaj je moja ocena dnevne pripravljenosti v aplikaciji Fitbit?

• Kaj moram vedeti o podatkih o zdravju v aplikaciji Fitbit?

Splošno

• Kakšen je pravilnik Fitbit za vračila in uveljavljanje garancije?

• Nošenje in nega Fitbit

• Pravilnik o zasebnosti za napravo 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


Obiščite www.fitbit.com/legal/safety-instructions za vse naše informacije o varnosti  
in izdelku. 

Nošenje in nega
Pri nekaterih uporabnikih lahko pri uporabi tega izdelka pride do draženja kože. Za 
zmanjšanje možnosti povzročanja draženja upoštevajte štiri enostavne nasvete za nošenje 
in nego: (1) uro ohranjajte čisto; (2) uro ohranjajte suho; (3) ure ne nosite pretesno in  
(4) vaše zapestje naj počiva, zato po daljšem nošenju uro snemite za vsaj kakšno uro. Za  
več nasvetov o nošenju in negi obiščite www.fitbit.com/productcare. Izdelek odstranite,  
če zaznate kakršno koli draženje kože ali začutite kakršno koli neugodje v rokah ali zapestjih. 

Baterija
Baterijo polnite skladno z informacijami o varnosti in izdelku. Baterije ne smete nikoli polniti, 
kadar je izdelek moker ali kadar ga nosite. Baterijo lahko servisira samo podjetje Fitbit ali 
pooblaščeni servisni ponudnik. Baterije ne poskušajte popraviti ali zamenjati sami. Snovi  
v tem izdelku in njegovi bateriji lahko škodujejo okolju ali povzročijo telesne poškodbe,  
če se z izdelkom ne ravna pravilno oz. se ga nepravilno zavrže.

Motenje medicinskih pripomočkov
Ta izdelek in njegov polnilni kabel lahko vsebujeta magnete, ki lahko motijo določene 
elektronske medicinske pripomočke, kot so srčni spodbujevalniki ali defibrilatorji.  
Če uporabljate kakršen koli takšen medicinski pripomoček, se morate pred uporabo  
izdelka posvetovati s svojim zdravnikom. 

Izpostavljenost radijski frekvenci
Pametne ure in sledilniki telesne pripravljenosti so namenjeni temu, da jih nosite na zapestju 
oziroma si jih pripnete na oblačila. Nenamenska uporaba naših izdelkov lahko povzroči 
izpostavljenost radijskim frekvencam (RF), ki presegajo priporočene omejitve.

Preprečevanje poškodb sluha
Da si ne bi poškodovali sluha, poskrbite, da z našimi izdelki ne boste dlje časa poslušali 
glasnega zvoka.
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Varnostne 
informacije

https://www.fitbit.com/global/us/legal/safety-instructions
https://www.fitbit.com/global/us/product-care


Obiščite www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty za vse informacije o omejeni 
garanciji za izdelek. Če kar koli v tem povzetku nasprotuje pogojem omejene garancije za 
izdelek, prevlada omejena garancija za izdelek.

Podjetje Fitbit prvemu kupcu jamči, da bo (bodo) priloženi izdelek strojne opreme in/ali 
dodatki znamke Fitbit, če so novi, brez napak v materialih in izdelavi pri običajni uporabi 
v obdobju enega leta od datuma nakupa, pri tem pa je garancijsko obdobje dve leti od 
datuma nakupa s strani prvega kupca kjer koli v Evropskem gospodarskem prostoru in 
Švici. Če je (so) priloženi izdelek strojne opreme in/ali dodatki znamke Fitbit certificirano 
obnovljen(-i) s strani podjetja Fitbit ali v njegovem imenu, je lahko veljavno garancijsko 
obdobje krajše. 

Podjetje Fitbit ne daje garancije za običajno obrabo ali poškodbe, ki jih povzroči nezgoda 
ali nepravilna uporaba. 

Če želite pridobiti garancijsko storitev, stopite v stik s službo za podporo strankam 
podjetja Fitbit na naslovu www.help.fitbit.com. Če na podlagi celovitih pogojev in 
podrobnih informacij o garanciji na www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty vložite 
veljaven zahtevek v okviru te garancije, vam bo podjetje Fitbit po svojih možnostih in  
v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, bodisi popravilo bodisi zamenjalo okvarjen izdelek 
strojne opreme ali dodatek. Ta garancija velja le v pristojnosti, kjer izdelek prodaja podjetje 
Fitbit ali njegovi pooblaščeni prodajalci. Podjetje Fitbit lahko zahteva, da predložite 
dokazilo o podrobnostih o nakupu in/ali izpolnite druge zahteve, preden prejmete 
garancijsko storitev. Ugodnosti, ki jih zagotavlja ta garancija, dopolnjujejo pravice, 
zagotovljene na podlagi vaših zakonskih garancijskih pravic.

Za potrošnike v Avstraliji: Naše blago ima jamstva, ki jih ni mogoče izključiti na podlagi 
avstralske zakonodaje o varstvu potrošnikov. Upravičeni ste do zamenjave ali povračila 
stroškov za večjo okvaro in nadomestilo za kakršno koli drugo razumno predvidljivo 
izgubo ali škodo. Prav tako ste upravičeni do popravila ali zamenjave blaga, če blago ni 
sprejemljive kakovosti in okvara ne predstavlja večje okvare. Omejeno garancijo za izdelek 
v Avstraliji zagotavlja podjetje Fitbit (Australia) Pty Ltd, Tower One - International Towers 
Sydney Level 46, 100 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW, Sydney, 2000, Australia.  
Tel: 1800 875234. Obiščite www.fitbit.com/au/legal/returns-and-warranty za vse 
informacije o omejeni garanciji za izdelek za potrošnike v Avstraliji. 

Razpoložljivost servisnih centrov/rezervnih delov: Servisni centri ali rezervni deli morda 
niso na voljo za vaš izdelek ali v vaši regiji in blago, ki ga pošljete v popravilo, bo namesto 
popravila morda zamenjano z obnovljenim blagom enakovredne vrste. Za dodatne 
informacije preverite stran z našo celotno omejeno garancijo za izdelek, ki je navedena 
zgoraj.
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Omejena garancija  
za izdelek 

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


©Fitbit, Inc. Vse pravice pridržane. Fitbit in logotip Fitbit sta blagovni znamki ali registrirani 
blagovni znamki podjetja Fitbit, Inc. v ZDA in drugih državah. Dodatne blagovne znamke 
Fitbit je mogoče najti na www.fitbit.com/legal/trademark-list. Blagovne znamke tretjih  
oseb so last njihovih lastnikov. Patentno obvestilo na podlagi 35 U.S.C. § 287(a) lahko  
najdete na pat.fpat.co. Obvestila o odprtokodni programski opremi je mogoče najti na  
www.fitbit.com/legal.
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Obvestila  
o intelektualni 
lastnini
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Izjava ameriške zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC)
Ta naprava je skladna z delom 15 pravilnika FCC.

Informacije kanadskega zveznega oddelka za inovacije, znanost in gospodarski razvoj 
(Industry Canada, IC) 
Ta digitalni aparat razreda B je skladen s CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). 

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Informacije o odlaganju in recikliranju

Podjetje Fitbit, Inc. izjavlja, da je ta brezžični izdelek (številka modela je prikazana na univerzalni kodi izdelka) skladen 
z Direktivo 2014/53/EU. 
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti, vključno s frekvenčnimi pasovi in največjo radiofrekvenčno močjo, je na voljo na 
www.fitbit.com/legal/safety-instructions.

Frekvenčni pas: 2.400–2.483,5 MHz Največja radiofrekvenčna moč: < 13dBm

•  Poenostavljena izjava EU o skladnosti  
Podjetje Fitbit, Inc. izjavlja, da je ta vrsta radijske opreme Model FB424 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo 
na naslednjem spletnem naslovu: 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

Zgornji simbol pomeni, da je treba ta izdelek zavreči ločeno od običajnih gospodinjskih odpadkov. Poskrbite, da ta izdelek zavržete v ustreznem 
reciklažnem centru ali zbirnem mestu, ki ga določijo krajevni organi.
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Zakonsko predpisane 
informacije
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Za več informacij si oglejte priročnik za uro Inspire 3 tukaj 
help.fitbit.com/manuals/manual_inspire_3_en_US.pdf
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Za stik obiščite naslov https://myhelp.fitbit.com/s/support

Več informacij

Prejem podpore

help.fitbit.com/manuals/manual_inspire_3_en_US.pdf
https://myhelp.fitbit.com/s/support

