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Inspire 3'ünüzün 
Kurulumu
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Fitbit uygulamasını aşağıdaki konumlardan 
birinden indirin ve kurulumunu yapın:

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

*Uyumlu bir iPhone, iPad veya Android telefon kullanın: fitbit.com/devices

Fitbit uygulamasını açın ve Fitbit'e Katıl seçeneğine dokunun.
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DESTEK 
ALIN
İletişime geçmek için help.fitbit.com 
adresini ziyaret edin.

Fitbit hesabı oluşturmak için 
ekrandaki yönergeleri takip edin 
ve Fitbit cihazınızı telefonunuza 
veya tabletinize bağlayın 
(“eşleştirin”). 

Eşleştirme, Fitbit cihazınızın 
telefonunuzla veya tabletinizle bağlantı 
kurmasını (verileri eşzamanlamasını) 
sağlar.

Yeni Fitbit Kullanıcıları için

iPhone, iPad, veya Android telefon.

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


Fitbit Premium
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Fitbit Inspire 
3'ünüz 6 aylık 
ücretsiz Fitbit 
Premium üyelik 
içerir*

Premium ile Fitbit deneyiminizden 
daha fazla yararlanın.

Sadece üyeliğini yeniden başlatan ve yeni Premium kullanıcılar. Cihaz aktivasyonunu takiben 60 gün içinde üyelik etkinleştirilmelidir (geçerli 
ödeme yöntemi gereklidir). Yinelenen ücretlerden kaçınmak için üyelik sona ermeden iptal edin. İçerik ve özellikler değişiklik gösterebilir. 

Şartlar ve hükümler geçerlidir. Şartlar ve hükümlerin tamamını buradan inceleyin. Buradan yardım alın.

Bileğinizdeki verileri size özel 
bilgilere dönüştürün. Gelişmiş 
uyku araçları, görevler, oyunlar 
ve farkındalık içeriğiyle, Premium 
daha sağlıklı alışkanlıklar 
edinmenize ve daha sağlıklı bir 
yaşam sürmenize yardımcı olur.

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


Inspire 3'ünüz ile yapabileceğiniz 
tüm muhteşem şeyler hakkında 
bilgi edinin.

Inspire 3'ünüzün 
Kullanımı



Fitbit Temel 
Bilgiler

Saat kadranındayken yukarı kaydırın ve gün içindeki sağlık ve fitness 
verilerinizi görün.

- Pil yüzdesi

-  Temel veriler: bugün atılan adımlar, yakılan kaloriler ve katedilen mesafe ve Aktif Bölge 
Dakikaları

-  Saatlik adımlar: o saat içinde atılan adımlar ve 250+ adım attığınız saatlerin sayısı

- Kalp atış hızı: kalbin o andaki atış hızı ve ortalama dinlenme kalp atış hızı

- Uyku: önceki gecenin uyku süresi ve uyku skoru

-  Kadın sağlığı: menstrüal dönemdeki günler veya kaç gün kaldığı ya da doğurganlık 
dönemi

- Egzersiz: egzersiz yaptığınız günlerin sayısı

Fitbit uygulamasından veri geçmişinize göz atın.

Atılan adımlar

Katedilen mesafe

Orta dereceli veya faal aktivitelerle Aktif Bölge Dakikaları

Yakılan kaloriler (dinlenme dahil gün içi toplam)

Birçok veriyi takip etmek için Inspire 3'ünüzü her gün takın.

Verilerinizi Inspire 3 üzerinde görün
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Günlük kalp atış hızı ve bölgeler



Günlük Hedef
Ana hedefinize ulaştığınızda Inspire 3 kutlama yapar. 
Başlangıç için bu hedef 10.000 adıma ayarlanmıştır ve 
adım sayısı her gün gece yarısında sıfırlanır. Hedefinizi 
Fitbit uygulamasında değiştirebilirsiniz.

Hareket 
Hatırlatıcıları

Hareket Hatırlatıcıları her saat hareket etmenize yardımcı 
olur. Gün boyu her saat 250 adım atmaya çalışın.

Fitbit uygulamasında hatırlatma alacağınız saatleri belirleyin.
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Egzersiz ve Bağlı 
GPS

Egzersiz uygulamasını bulmak için saat ekranını sağa veya 
sola kaydırın. Bu uygulama, belirli egzersizler için kalp 
atış hızı gibi gerçek zamanlı verileri takip eder. Açık hava 
egzersizleri (örneğin, koşu, bisiklet, yürüyüş) rotanızın 
haritasını çıkarmak için bağlı GPS'i kullanın.

Gerçek zamanlı hız ve mesafe 

Koşu ve bisiklet sırasında adım, mesafe, tur veya kalp atış 
hızı gibi gerçek zamanlı verileri görün.

Buradan daha fazla bilgi alın.

Kalp Atış Hızı
Inspire 3 güncel ve dinlenme kalp atış hızınızı PurePulse 
teknolojisiyle takip eder. Egzersiz uygulamasıyla bir 
antrenmanı takip ederseniz kalp atış hızı bölgeniz  
(örn. yağ yakma, kardiyo veya maksimum) görüntülenir.
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https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1874.htm


Sessiz Alarmlar 
ve Sayaçlar

Sessiz alarmlar

Alarmlar uygulamasını bulmak için sağa veya sola kaydırın. 
Sessiz alarm sayesinde, cihazınız sizi sabahları uyandırmak 
veya günün belli bir zamanında uyarmak için hafifçe titrer.

Alarmı 9 dakika ertelemek için Zzz simgesine dokunun veya 
cihazınızdaki düğmelere basın.

Alarmı iptal etmezseniz 9 dakika içinde yine aktive olur.

Akıllı uyandırma

Akıllı Uyandırma özelliği, alarm kurduğunuz zamandan 30 
dakika öncesine kadarki hafif uyku aşamasında sizi uyandırır.
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Hızlı Ayarlar
Cihazınızın genel ayarlarını görmek için ekranın üst 
kısmından aşağı kaydırın:

Otomatik uyandırma

Bileğinizi kendinize doğru çevirdiğinizde ekranın uyanmasını 
ve saati göstermesini sağlar. Uyku modu açık olduğunda 
çalışmaz.

Rahatsız etme

Aramaları ve bildirimleri sessize alın, böylece Inspire 3'ün 
titreşimleri rahatsızlık vermez.

Uyku modu

Rahatsız edilmeden uyumanıza yardımcı olmak için ekranı 
karartır ve gelen arama ve bildirimleri sessize alır. Uyku 
modu açıkken bileğinizi hareket ettirdiğinizde ekran açılmaz.

Vücuda tutturma

Fitbit cihazınızı giysinize takmak için bu ayarı kullanın. 
Kayışları çıkarın ve Fitbit cihazınızı bir klipse yerleştirin.

Su kilidi 

Duş ya da yüzme amacıyla sudayken cihazınızdaki 
düğmelerin etkin hale gelmesini önlemek için su kilidi ayarını 
açın. 

Su kilidini açmak için saat ekranını aşağı kaydırın > Su 
Kilidi'ne dokunun > ekranınıza iki kez sertçe dokunun. Su 
kilidini kapatmak için ekranınıza tekrar iki kere dokunun.
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Bildirimler
Telefonunuzu elinize almanıza gerek kalmadan aramalar ve 
mesajlar doğrudan bileğinize gelsin.

Bildirimlere ulaşmak için Bildirimler uygulamasını görene 
kadar sola veya sağa kaydırın. Uygulamaya dokunarak 
aramaları, mesajları, takvim etkinliklerini ve diğer 
uygulamaların bildirimlerini görün.

Telefonunuz ve Inspire 3'ünüz kapsama alanında olduğunda 
gelen bildirimleri alırsınız.

Hızlı yanıtlar listesine ulaşmak için herhangi bir bildirime 
dokunun (Sadece Android için).

Fitbit uygulamasında arama ve mesaj bildirimlerini açın.

Saat Kadranları
Inspire 3 ruh halinizle, yaşam stilinizle veya görünüşünüzle 
uyum sağlamak için çeşitli saat kadranlarıyla donatılmıştır. 
Fitbit uygulamasında saat kadranınızı değiştirin.
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Dinlenme 
Uygulaması

Gün boyu sakin anlar yakalamak için Inspire 3 üzerinden 
rehberli nefes seanslarını tamamlayın.

Cihazınızı  
Şarj Etme

Şarj cihazındaki pimler, Inspire 3'ünüzün arkasındaki bağlantı 
noktasına güvenli bir şekilde kilitlenmelidir. Yerine oturana 
kadar Inspire 3'ü şarj cihazına yavaşça bastırın.

Cihazınız şarj oluyorsa ekranda Fitbit logosunu veya pil 
yüzdesini görürsünüz.

Boş bir ekran görüyorsanız cihazı şarj aletinden ayırıp tekrar 
takmayı deneyin.

Şarj etmek mevcut pil seviyesine bağlı olarak 2 saate kadar 
sürebilir.

Tam şarj edilmiş Fitbit Inspire 3'ünüz 10 güne kadar pil 
ömrüne sahiptir. Unutmayın; pil ömrü ve şarj döngüsü 
kullanıma, ayarlara ve diğer birçok faktöre bağlı olarak 
değişebilir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.
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Hep Açık Sağlık 
Takibi

Fitbit uygulamasındaki Sağlık Ölçümleri panosuyla 
vücudunuzu daha iyi tanıyın ve sağlığınızdaki değişiklikleri 
görün. En iyi deneyim için Inspire 3'ünüzü yatakta düzenli 
olarak takın.

Oksijen satürasyonu (SpO2)

SpO2'nin takibi, oksijenin vücudunuzda nasıl dağıldığınına 
dair bilgi verir ve bu da değişiklikler olup olmadığını 
anlamanıza yardımcı olabilir.

Deri sıcaklığı

Değişiklikleri tespit etmek için her gece deri sıcaklığı 
değişimlerini izleyin; çevresel veya sağlık değişiklikleriyle 
ilgili olabilirler.

Dinlenme kalp atış hızı 

Dinlenme kalp atış hızı eğilimleri, fitness seviyeniz ve 
kardiyovasküler sağlığınız hakkında size bilgi verebilir.  
Ani bir artış görürseniz, sıvı almayı ve dinlenmeyi düşünün.

* Sağlık Ölçümleri panosu ve panoda görüntülenen ölçümler tüm ülkelerde 
mevcut değildir. Tıbbi amaçlı değildir. Sağlığınızı yönetmenize yardımcı 
olabilecek bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır. SpO2 özelliği, cihazın daha 
sık şarj edilmesini gerektirir.
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Stres Azaltma 
Araçları

Inspire 3, stres düzeylerinizi anlamanıza ve stresin etkilerini 
en aza indirmenize yardımcı olabilir.

Stres yönetim skoru

Fiziksel stres belirtilerini takip edebilen ve size 1-100 
arasında bir puan veren uygulama içi skorla, vücudunuzun 
stresle nasıl başa çıktığını görün. Ne kadar yüksekse o kadar 
iyi!

Farkındalık içeriği

Fitbit uygulamasında rehberli farkındalık seansları ile ihtiyaç 
duyduğunuz sakinlik anlarını bulun.

Rehberli nefes seanslarıyla dinlenme

Sakinleştirici nefes seanslarında size rehberlik etmesi için 
cihazınızdaki Dinlenme uygulamasını kullanın. Böylece 
ihtiyacınız olduğunda mutlu olduğunuz yeri bulabilirsiniz.
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Akıllı Uyku 
İstatistikleri
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Inspire 3, uykunuzla ilgili güçlü bilgiler sağlar. Tek yapmanız 
gereken Fitbit'inizi gece boyunca takmak!

Uyku profili (Premium*)

Aylık Uyku Profilinizle uzun süreli uyku alışkanlıklarınız 
hakkında bilgi edinin. Uyku düzeninizi en yakından yansıtan 
uyku hayvanıyla eşleştirilmiş temel ölçümlerle uykunuzun 
aylık dökümünü alırsınız.

Uyku aşamaları ve uyku skoru

Kişiselleştirilmiş Uyku Skoru ile her gece ne kadar iyi 
uyuduğunuzu görün. Premium ile uyku aşamalarınızın 
dökümünü görür ve uykunuzu başka nelerin 
etkileyebileceğini öğrenirsiniz.

Akıllı uyandırma

Sizi uykunuzun en uygun aşamasında uyandıran alarmla, 
daha dinlenmiş bir şekilde uyanın - ayarlanan saatten en 
fazla 30 dakika önce.

* Premium içerik önerileri tüm yerel ayarlarda mevcut değildir ve yalnızca 
İngilizce olabilir.



Akıllı Deneyimler
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Inspire 3, sevdiğiniz şeyi yapmak için zaman ve enerji 
bulmanıza yardımcı olur.

Arama ve mesaj bildirimleri

Telefonunuzu elinize almanıza gerek kalmadan aramalar ve 
mesajlar doğrudan bileğinize gelsin.

Telefonunuzu hızlı bir şekilde bulun

Telefonunuzu bulamıyor ancak yakında olduğunu biliyor 
musunuz? Inspire 3'teki Telefonumu Bul özelliği, konumunu 
ortaya çıkarmak için telefonunuzda bir ses çalmanıza olanak 
tanır.

Hep açık ekran

Inspire 3'ün saati her zaman göstermesi için bu özel modu 
kullanın.

Şık saat kadranları

Galeride Inspire 3 için görünümünüzü tamamlayan benzersiz 
saat kadranları bulun.

*Hep açık ekran modu, cihazın daha sık şarj edilmesini gerektirir.



Fitness ve 
Aktivite
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Fitness ve aktivite özellikleriyle antrenman rutininizden daha 
iyi sonuçlar alın.

Aktif bölge dakikaları

Yağ yakma, Kardiyo ve kalp tepe atım hızı bölgelerinde 
harcanan süre için Aktif Bölge Dakikaları kazanın ve 
harcadığınız eforu gerçek zamanlı olarak görün. Aktiviteniz 
ne kadar yoğun olursa, o kadar fazla dakika kazanırsınız.

Günlük hazırlık skoru (Premium*)

Egzersiz yapmaya hazır olup olmadığınızı veya toparlanmaya 
odaklanmanız gerekip gerekmediğini gösteren skorla 
antrenman rutininizi optimize edin. Günlük kişiselleştirilmiş 
aktivite hedefi ve ayrıca skorunuza göre önerilen 
antrenmanlar veya toparlanma seansları alırsınız.

7/24 kalp atış hızı

PurePulse teknolojimizle daha iyi kalori yakma verileri elde 
edin ve antrenmanlarınızı optimize edin.

20 egzersiz modu ve SmartTrack

20'ye kadar egzersiz için gerçek zamanlı istatistikler alın 
veya SmartTrack antrenmanlarınızı otomatik olarak tanısın  
ve kaydetsin.

* Premium içerik önerileri tüm yerel ayarlarda mevcut değildir ve yalnızca 
İngilizce olabilir.



Ürün Bakım 
İpuçları

18

Kullanım ve Bakım İpuçları

Kayışınızı ve bileğinizi sabunsuz temizleyiciyle düzenli olarak 
temizleyin.

Cihazınız ıslanırsa aktivite sonrasında çıkarın ve tamamen 
kurulayın.

Ara sıra cihazınızı çıkarın. 

Ciltte tahriş gözlemlerseniz lütfen cihazı çıkarın.  
Kullanım ve Bakım İpuçları'mızın tamamına göz atın.

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


SSS
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Aşağıdaki sorunlardan herhangi birini yaşarsanız cihazınızı yeniden başlatın:
-  Eşzamanlamıyor
-  Düğmeye basıldığında, dokunulduğunda veya ekran kaydırıldığında yanıt vermiyor
-  Şarjlı ama açılmıyor
-  Adımlarınızı veya diğer verileri takip etmiyor
- Bildirimleri göstermiyor

Yeniden başlatma, hiçbir aktivite verisini silmeden cihazınızı kapatıp açar:
-   Cihazınızı şarj etmek için prize takın, ardından cihazınızdaki düğmeleri 10 saniye veya 

Fitbit logosu görünene kadar basılı tutun

Eşzamanlama, cihazınızın topladığı verileri Fitbit uygulamanıza transfer etme sürecidir.  
Fitbit cihazları, telefon ve tabletlerle eşzamanlama için Bluetooth teknolojisi kullanır.

Kontrol listesi:
-  Telefonunuz/tabletiniz uyumlu mu? – fitbit.com/devices
-  Fitbit uygulaması ve Fitbit cihazının en yeni yazılıma sahip olduğundan emin olun
-  Bluetooth ayarlarınızın açık olduğundan emin olun
-  Fitbit cihaz pil seviyeniz düşük olmasın

Ardından şu adımları deneyin:
-  Fitbit uygulamasından çıkmaya zorlayın (silmeyin)
-  Telefonunuzdaki Bluetooth'u önce kapatın sonra tekrar açın
-  Fitbit uygulamasını açın
-   Cihazınız eşzamanlamaya başlamadıysa Fitbit cihazınızı yeniden başlatın  

(nasıl yapıldığını öğrenmek için bir sonraki adıma bakın!)

Fitbit cihazımı nasıl eşzamanlarım?

Fitbit cihazımı nasıl yeniden 
başlatırım?

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


Daha fazla bilgi
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Çeşitli sık sorulan sorular hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılara göz atın.

Fitbit Inspire 3

• Fitbit Inspire 3’ü nasıl başlatırım?

• Fitbit cihazımla stresi nasıl takip ederim ve yönetirim?

•  Fitbit cihazımla uykumu nasıl takip ederim?

• Fitbit cihazımla antrenmanlarımı nasıl takip ederim?

• Fitbit cihazımda nasıl gezinirim?

•  Fitbit cihazımı nasıl yeniden başlatırım?

•  Fitbit cihazımla yüzebilir veya duş alabilir miyim?

•  Fitbit cihazımda telefonumdaki bildirimleri nasıl alırım?

•  Fitbit cihazımı nasıl takarım?

• Fitbit cihazımla aktivitelerimi nasıl takip ederim?

Fitbit Uygulaması

• Fitbit destekli cihazlar

• Fitbit uygulamasını nasıl kullanırım?

• Fitbit Premium hakkında bilmem gerekenler neler?

• Fitbit uygulamasındaki günlük hazırlık puanım nedir?

• Fitbit uygulamasındaki sağlık ölçümleri hakkında ne bilmeliyim?

Genel

• Fitbit'in iade ve garanti politikaları nedir?

• Fitbit'in Kullanımı ve Bakımı

• Fitbit Gizlilik Politikaları

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


Tüm güvenlik ve ürün bilgilerine ulaşmak için lütfen www.fitbit.com/legal/safety-instructions 
adresini ziyaret edin. 

Kullanım ve Bakım
Bazı kullanıcılar bu ürünü kullanırken ciltte tahriş yaşayabilirler. Tahriş olasılığını azaltmak için 
lütfen şu dört basit kullanım ve bakım ipucunu uygulayın: (1) cihazı temiz tutun; (2) cihazı kuru 
tutun; (3) cihazın çok sıkmamasına özen gösterin ve (4) uzunca bir süre taktıktan sonra cihazı 
çıkararak bileğinizi bir saat dinlendirin. Kullanım ve bakım hakkında daha fazla ipucu için 
www.fitbit.com/productcare adresini ziyaret edin. Cildinizde tahriş meydana gelirse veya 
ellerinizde ya da bileklerinizde herhangi bir rahatsızlık hissederseniz ürünü çıkarın. 

Pil
Pili, güvenlik ve ürün bilgileri doğrultusunda şarj edin. Cihazınız ıslaksa veya cihazı kullandığınız 
sırada pili asla şarj etmeyin. Pil ile ilgili teknik servis sadece Fitbit veya yetkili hizmet sağlayıcısı 
tarafından verilmelidir; pili kendiniz tamir etmeye ya da değiştirmeye çalışmayın. Bu üründeki 
ve pilindeki maddeler yanlış kullanılırsa veya atılırsa çevreye zarar verebilir veya yaralanmaya 
neden olabilir.

Tıbbi Cihazlarla Etkileşim
Bu ürün ve şarj kablosu, kalp pili veya defibrilatör gibi bazı elektronik tıbbi cihazları 
etkileyebilecek mıknatıslar içerebilir. Bu tür bir medikal cihaz kullanıyorsanız ürünü kullanmadan 
önce doktorunuza danışmalısınız. 

Radyo Frekansa Maruziyet
Fitbit akıllı saatleri ve fitness takipçileri bileğe takılmak veya kıyafetinize tutturulmak üzere 
tasarlanmıştır. Ürünlerin tasarlandığı amacın dışında kullanımı, önerilen düzeyin üzerinde  
RF maruziyetine neden olabilir.

İşitme Hasarının Engellenmesi
İşitme duyusunda oluşabilecek olası bir hasarın engellenmesi için ürünlerimizi uzun süre yüksek 
ses seviyelerinde ses dosyası dinleyerek kullanmayın.
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Güvenlik bilgisi
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Sınırlı Ürün Garantisi hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.fitbit.com/legal/returns-
and-warranty adresini ziyaret edin. Bu özetteki herhangi bir şey Sınırlı Ürün Garantisi 
koşulları ile çelişirse, Sınırlı Ürün Garantisi geçerli olacaktır.

Fitbit, orijinal alıcıya, dâhil edilen Fitbit markalı donanım ürününün ve/veya aksesuarlarının, 
yeni olması durumunda, satın alma tarihinden itibaren bir yıl boyunca normal kullanım 
koşullarında malzeme ve işçilik hatası bulunmayacağını garanti eder; bu süre, Avrupa 
Ekonomik Alanı ve İsviçre'nin herhangi bir yerinde, orijinal alıcı tarafından ürünün satın 
alındığı tarihten itibaren iki yıldır. Birlikte verilen Fitbit markalı donanım ürünü ve/veya 
aksesuarları Fitbit tarafından veya Fitbit adına yenilenmiş olarak sertifikalandırıldıysa, 
geçerli garanti süresi daha kısa olabilir. 

Fitbit, normal aşınma ve yıpranmaya veya kaza ya da yanlış kullanımdan kaynaklanan 
hasara karşı garanti vermez. 

Garanti hizmeti almak için lütfen www.help.fitbit.com aracılığıyla Fitbit müşteri desteğine 
başvurun. www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty adresinde yer alan koşulların tümü 
ve detaylı garanti bilgisine tabi olmak üzere, bu garanti kapsamında geçerli bir talepte 
bulunursanız Fitbit, kendi takdirine bağlı olarak ve yasaların izin verdiği ölçüde, arızalı 
donanım ürününü veya aksesuarını onarır veya değiştirir. Bu garanti yalnızca, ürünün 
Fitbit veya yetkili satıcıları tarafından satıldığı ülkelerde geçerlidir. Fitbit, garanti hizmeti 
almadan önce satın alma detaylarını kanıtlamanızı ve/veya diğer gerekliliklere uymanızı 
şart koşabilir. Bu garanti ile sağlanan faydalar, yasal garanti haklarınız kapsamında sağlanan 
haklara ek olarak sunulmaktadır.

Avustralya Tüketici Yasası: Ürünlerimiz, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç 
tutulamayacak garantilerle birlikte sunulur. Büyük bir arıza söz konusuysa değiştirme veya 
para iadesi ve makul olarak öngörülebilir herhangi diğer bir kayıp veya hasar için tazminat 
alma hakkınız vardır. Ayrıca, ürünler kabul edilebilir kalitede değilse ve arıza büyük bir 
arızaya neden olmazsa, ürünlerin tamir edilmesini veya değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. 
Avustralya’daki Sınırlı Ürün Garantisi Fitbit (Avustralya) Pty Ltd, Tower One - International 
Towers Sydney Level 46, 100 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW, Sydney, 2000, 
Australia. Tel: 1800 875234 tarafından sağlanmaktadır. Avustralya'daki tüketiciler için Sınırlı 
Ürün Garantisi hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.fitbit.com/au/legal/returns-and-
warranty adresini ziyaret edin. 

Onarım Tesislerinin/Yedek Parçaların Bulunabilirliği: Onarım tesisleri veya yedek parçalar 
ürününüz veya bölgeniz için bulunmayabilir; onarım için sunulan ürünler, onarım yerine eş 
değeri olan yenilenmiş ürünlerle değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için Sınırlı Ürün Garantisi 
hakkındaki sayfamızın tamamını gözden geçirin.
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Sınırlı ürün 
garantisi 

http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
http://www.help.fitbit.com
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©Fitbit, Inc. Tüm hakları saklıdır. Fitbit ve Fitbit logosu, ABD’de ve diğer ülkelerde Fitbit, 
Inc.’in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bunlara ek olarak diğer Fitbit ticari 
markaları www.fitbit.com/legal/trademark-list adresinde bulunabilir. Üçüncü taraf ticari 
markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 35 U.S.C. § 287(a) kapsamında patent bildirimi 
pat.fpat.co adresinde bulunabilir. Açık Kaynak Yazılım Bildirimleri www.fitbit.com/legal 
adresinde bulunabilir.

23

Fikri mülkiyet 
bildirimleri

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


Federal Communications Commission (Federal İletişim Komisyonu) (FCC) Bildirimi
Bu cihaz, bölüm 15 FCC Kurallarına uygundur.

Industry Canada (IC) Bilgileri 
Bu B Sınıfı dijital aygıt CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) ile uyumludur. 

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı

İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri

İşbu belge ile Fitbit, Inc. bu kablosuz ürünün (model numarası UPC üzerindedir) 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu  
beyan eder. Frekans bantları ve maksimum radyo frekansı gücü de dâhil olmak üzere AB uygunluk beyanının tam metnine  
www.fitbit.com/legal/safety-instructions adresinden ulaşılabilir.

Frekans bandı: 2400 – 2483.5MHz Maksimum radyo frekansı gücü: < 13dBm

•  Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı  
İşbu belge ile Fitbit, Inc. bu kablosuz ürünün (Model FB424) 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine 
www.fitbit.com/safety internet adresinden ulaşılabilir: 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

Yukarıdaki sembol, bu ürünün normal evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir. Bu ürünü yerel yetkililer tarafından belirlenen uygun 
bir geri dönüşüm merkezine veya toplama noktasına attığınızdan emin olun.
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Mevzuat bilgisi
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Daha fazla bilgi için, Inspire 3 kullanım kılavuzuna buradan göz atın: 
http://help.fitbit.com/manuals/manual_Inspire 3_en_US.pdf
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https://myhelp.fitbit.com/s/support adresine gidin ve iletişim kurun.

Daha fazla bilgi

Destek alın

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

