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2.

כיצד להגדיר את
ה Luxe-שלכם
יש להוריד ולהתקין את אפליקציית  Fitbitמאחד
המיקומים הבאים:
-

מכשירי  — Appleחנות האפליקציות Apple App Store
מכשירי  — Androidחנות Google Play

*יש להשתמש במכשיר  iPhone ,iPadאו  Androidתואםwww.fitbit.com/devices :

פתחו את אפליקציית  Fitbitוהקישו על "הצטרף ל."Fitbit-

עקבו אחר ההוראות שעל המסך ליצירת
חשבון  Fitbitושיוך מכשיר הFitbit-
לטלפון או לטאבלט.
השיוך מאפשר למכשיר ה Fitbit-ולמכשיר
הטלפון או לטאבלט לתקשר זה עם זה (לסנכרן
נתונים).

עבור משתמשי  Fitbitחדשים
מכשיר  iPhone ,iPadאו .Android

לקבלת
תמיכה
עברו לכתובת
https://myhelp.fitbit.com/s/support
ליצירת קשר.

3.

Fitbit Premium
ה Luxe-שלכם
מעניק לכם
 6חודשי ניסיון
בחינם בFitbit-
*Premium
עם  Premiumתוכלו להרחיב עוד
יותר את חוויית ה Fitbit-שלכם.

היפכו את הסטטיסטיקות שעל פרק
כף היד שלכם לתובנות המותאמות
לכם באופן אישי .עם כלים מתקדמים
לשינה ,לאתגרים ,למשחקים ולתוכן
מיינדפולנס Premium ,עוזר לבסס
הרגלים בריאים יותר ולחיות חיים
בריאים יותר.

*משתמשי  Premiumחדשים ומשתמשים חוזרים שתוקף המנוי שלהם פג .ניתן להפעיל את תקופת הניסיון החינמית רק כאשר המכשיר מופעל .נדרש אמצעי
תשלום מאומת .יש להפעיל את תקופת הניסיון תוך  60יום לאחר הפעלת המכשיר .בטלו לפני סיום תקופת הניסיון והימנעו מתשלום דמי המנוי .תוכן ומאפיינים
עשויים להשתנות בהתאם לשפה וכפופים לשינויים .כנסו לכאן לצפייה בתנאים וההתניות המלאים .קבלו עזרה כאן.

4.

כיצד להשתמש
ב Luxe-שלכם
קראו על כל הדברים הנהדרים שתוכלו
לעשות עם ה Luxe-שלכם!

 - Fitbitנושאים
כלליים
עינדו את ה Luxe-שלכם בכל יום וקבלו מעקב אחר מגוון נתונים.
צעדים שנצעדו
דקות באזור פעיל במהלך פעילות מתונה או נמרצת
מרחק שכוסה
קלוריות שנשרפו (סה"כ יומי כולל מנוחה)

קצב לב יומי ואזורים

ראו את הנתונים הסטטיסטיים שלכם
בLuxe-
ממצב תצוגת שעון דפדפו כלפי מעלה לצפיה בנתוני הבריאות והכושר של היום.
 אחוז סוללה סטטיסטיקות עיקריות :צעדים שנצעדו היום ,קלוריות שנשרפו ,מרחק שכוסה ודקות באזור פעיל. פעילות לפי שעה :צעדים שנצעדו בשעה זו ומספר השעות בהן נצעדו מעל  250צעדים. קצב לב :קצב לב נוכחי וקצב לב ממוצע במצב מנוחה. התעמלות :מספר הימים בהם התעמלתם. מעקב אחר מחזור :ימים עד המחזור או עד חלון הביוץ הבא שינה:משך השינה מהלילה הקודם ,משך הזמן בשלבי שינה שונים ודירוג שינה מים :צריכה יומית על בסיס נתונים מאפליקציית  Fitbitלמכשיר נייד משקל :המשקל הנוכחי על בסיס נתונים מאפליקציית  Fitbitלמכשיר נייד או ממשקל חכם של Fitbit
צפו בהיסטוריית הנתונים שלכם מתוך אפליקציית .Fitbit

6.

יעד יומי
 Luxeחוגג עמכם כשאתם מגיעים ליעד העיקרי שלכם .יעד ברירת
המחדל ההתחלתי הוא  10,000צעדים ,וספירת הצעדים שלכם
מתאפסת מדי יום בחצות.
 ניתן לשנות את יעד הצעדים בעזרת אפליקציית .Fitbit

תזכורות לזוז
תזכורות לזוז עוזרות לכם לזוז בכל שעה .נסו במהלך היום
להגיע ל 250-צעדים בכל שעה.

התאימו אישית את שעות קבלת התזכורות באפליקציית .Fitbit

7.

אימון וGPS-
דפדפו שמאלה או ימינה בשעון כדי למצוא את אפליקציית האימונים.
האפליקציה צוברת נתונים סטטיסטיים עבור סוגי אימונים ספציפיים
בזמן אמת ,כולל קצב לב .באימוני שטח (כגון ריצה ,רכיבה ,טיולים)
הפעילו את אופציית ה GPS-לתיעוד המסלול.

קצב ומרחק בזמן אמת
במהלך ריצות ורכיבות ,ניתן לצפות בסטטיסטיקות בזמן אמת כולל
צעדים ,מרחק ,סיבובים או קצב לב.

קצב לב
 Luxeעוקבת אחר קבצ הלב הנוכחי וקצב הלב במצב מנוחה שלכם
בעזרת טכנולוגיית ®  .Pure Pulseאם תעקבו אחר אימון בעזרת
אפליקציית האימונים ,היא תציג את אזור קצב הלב שבו אתם נמצאים
(כגון שריפת שומן ,פעילות לב-ריאה או אימון שיא).
כנסו לאפליקציית  Fitbitכדי לראות כיצד כושר הלב-ריאה שלכם
משתווה לזה של אחרים.

8.

שלבי שינה ודירוג שינה
 Luxeמספק לכם נתונים מבלי להפריע .כל מה שעליכם
לעשות זה לענוד אותו בזמן שינה ,ותראו נתונים חדשים לאחר
שתתעוררו.

שלבי שינה
בעזרת אפליקציית  Fitbitתראו כמה זמן הייתם בתוך שינה קלה,
שינה עמוקה שינת REM

דירוג שינה
הכירו את הלילה שלכם בעזרת דירוג איכות שינה יומי .צפו מיד בכל
נתוני השינה שלכם.

התראות שקטות
וטיימרים
מצב שינה והתראות שקטות
המכשיר שלכם כולל מצב שינה לעמעום התצוגה ולהשתקת
שיחות נכנסות והודעות טקסט .כוונו התראה שקטה והתעוררו
לרטט עדין על פרק כף היד.
דפדפו שמאלה או ימינה כדי למצוא את אפליקציית הטיימר
וההתראות .אם הפעלתם התראה שקטה ,המכשיר רוטט
בעדינות במקום צלצול השעון המעורר בבוקר או נותן התראות
בזמנים מסוימים במהלך היום.
אם הפעלתם שעון מעורר חכם ,הוא יעיר אתכם בזמן הטוב
ביותר במהלך  30הדקות שלפני הזמן שבחרתם.
אם היא לא תבוטל ,ההתראה תופעל שוב תוך  9דקות.

9.

הגדרות בקצרה
דפדפו מטה מחלקו העליון של המסך כדי לראות הגדרות בסיסיות
עבור המכשיר שלכם:

לא להפריע
השתיקו שיחות נכנסות והודעות כדי שהרטט של  Luxeלא יסיח את
דעתכם.

מצב שינה
מעמעם את המסך ומשתיק שיחות נכנסות והתראות כדי שתשנו
ללא הפרעות .במצב שינה ,הרמת יד לא תפעיל את המסך.

התעוררות המסך
מאפשרת למסך להתעורר ולהציג זמן אם אתם מפנים את פרק כף
היד שלכם כלפי עצמכם .המסך לא יתעורר אם מופעל מצב שינה.

בהירות המסך
בחרו בבהירות נמוכה ,רגילה או מירבית .בהירות נמוכה עוזרת
להאריך את חיי הסוללה.

נעילת מים
הפעילו נעילת מים כשאתם בתוך המים ,כגון במקלחת או במהלך
שחייה ,כדי לחסום הפעלת לחצנים על גבי המכשיר שלכם.
להפעלת נעילת מים הקישו בחוזקה על המסך כשאתם רואים את
סמל נעילת המים .לביטול נעילת המים ,הקישו שוב פעמיים על
מסך.

10.

אפליקציית הודעות
המכשיר שלכם רוטט אם התקבלה הודעה נכנסת.
לגישה להודעות דפדפו שמאלה או ימינה עד שתראו את אפליקציית
ההודעות .הקישו על המסך כדי לראות שיחות ,אירועים מלוח השנה
והודעות מאפליקציות אחרות .כאשר הטלפון וה Luxe-שלכם נמצאים
בתוך טווח תקשורת ,תקבלו הודעות נכנסות.
הקישו על הודעה כדי להשיב (רק במכשירי .)Android

תצוגות שעון
 Luxeמגיע עם תצוגות שעון שונות המתאימות למצב הרוח ,אורח
החיים והמראה שלכם .כנסו לאפליקציית  Fitbitלשינוי תצוגת השעון.

11.

אפליקציית רוגע
דפדפו ימינה או שמאלה כדי למצוא את אפליקציית הרוגע והתחילו
להירגע בעזרת תרגולי נשימה מודרכת מותאמים אישית על בסיס
קצב הלב שלכם.

טעינת המכשיר שלכם
החזיקו בקצה כבל ההטענה ליד השקע שבגב השעון שלכם עד
שיתחברו מגנטית .אם המכשיר שלכם נמצא בטעינה ,תראו על המסך
את הלוגו של  Fitbitאו את מצב הסוללה.
אם אתם רואים מסך ריק ,נתקו את המכשיר מהמטען ונסו שוב.
טעינה עשויה לקחת עד שעתיים ,בהתאם לרמת הסוללה הנוכחית.
חיי הסוללה של  Fitbit Luxeלאחר טעינה מלאה הם עד  5ימים .שימו
לב כי חיי הסוללה ומחזורי טעינה משתנים משימוש לשימוש ,בהתאם
להגדרות וגורמים רבים אחרים; והתוצאות בפועל תהיינה שונות.

12.

טיפים לשימוש
ולטיפול
נקו את הרצועה ואת פרק כף היד שלכם באופן קבוע עם חומר ניקוי
ללא סבון.
אם המכשיר שלכם נרטב ,יש להסירו ולייבשו לחלוטין לאחר
הפעילות.
המכשיר שלכם עלול לצבור סימני שימוש קלים עם הזמן.
עצה :תמיד נקו את המכשיר עם פיסת בד רך והימנעו מלהביאו במגע
עם שטחים קשים.
הורידו את המכשיר שלכם מהיד מדי פעם.
במקרה של גירוי בעור יש להסיר את המכשיר.
ראו את הטיפים לשימוש ולטיפול המלאים שלנו

13.

שאלות ותשובות
איך לסנכרן את מכשיר ה Fitbit -שלי?
סינכרון הוא תהליך המעביר את הנתונים שהמכשיר שלכם אוסף אל אפליקציית  .Fitbitמכשירי Fitbit
משתמשים בטכנולוגיית  Bluetoothלצורך סינכרון עם מכשירי טלפון וטאבלט.

רשימת פעולות לביצוע:
 האם מכשיר הטלפון/טאבלט שלכם תואם? – www.fitbit.com/devices האם אפליקציית  Fitbitומכשיר ה Fitbit-מעודכנים עם התוכנה העדכנית ביותר -הגדרות ה Bluetooth-שלכם מופעלות



 -רמת הטעינה של סוללת מכשיר ה Fitbit-שלכם אינה נמוכה

לאחר מכן נסו את הצעדים הבאים:
 סגרו את אפליקציית ( Fitbitאל תמחקו אותה) כבו את ה Bluetooth-בטלפון שלכם והפעילו אותו שוב פתחו את אפליקציית Fitbit אם המכשיר שלכם לא הסתנכרן ,אתחלו את מכשיר ה( Fitbit-עברו לשלב הבא כדי ללמוד כיצדלעשות זאת)

איך לאתחל את מכשיר ה Fitbit-שלי?
אם אתם חווים כל אחת מהבעיות הבאות ,עליכם לאתחל את המכשיר שלכם:
-



לא מסתנכרן
לא מגיב ללחיצות ,נקישות או דפדופים
טעון אך אינו מופעל
לא מתעד את הצעדים שלכם או נתונים אחרים

 -לא מציג הודעות

אתחול המכשיר מכבה ומפעיל אותו מבלי למחוק נתוני פעילות:
 חברו את המכשיר למטען ולחצו על הלחצן הנמצא על הצד השטוח של המטען שלוש פעמים עםהפסקות של שניה אחת בין הלחיצות .לאחר מכן המתינו  10שניות עד הופעת הלוגו של .Fitbit

14.

מידע נוסף
למידע נוסף אודות מבחר שאלות ותשובות יש ללחוץ על הקישורים הבאים.

Fitbit Luxe
•

צעדים ראשונים לשימוש -בLuxe Fitbit-

•

איך לענוד את מכשיר ה Fitbit-שלי?

•

כיצד לטעון את מכשיר הFitbit-

•

פתרון בעיות בטעינת המכשיר

•

דקות באזור פעיל

•

כיצד מכשירי  Fitbitסופרים צעדים

•

איך  Fitbitמנטר קצב לב

•

איך  Fitbitמנטר שינה

•

איך  Fitbitמנטר קלוריות

•

אילו אימונים  Fitbitמנטר

•

למידע אודות שחייה ומקלחת עם מכשיר ה Fitbit-שלכם

•

כיצד אני מנטר ומנהל מצבי לחץ בעזרת מכשיר ה Fitbit-שלי?

אפליקציית Fitbit
•

מכשירים תואמי Fitbit

•

Fitbit Premium

•

שימוש ב Fitbit-בטלפוני Android

•

איך לשנות את השפה

כללי
•

איך לקבל הודעות מהטלפון הסלולר על מכשירי Fitbit

•

מידע לגבי איך לאתחל מכשירי Fitbit

•

מידע אודות האחריות של Fitbit

•

מדיניות הפרטיות של Fitbit

15.

מידע בנושא בטיחות
לקבלת מידע מקיף בנושא בטיחות ופרטי המוצר ,אנא בקרו באתר
.www.fitbit.com/legal/safety-instructions

ענידה וטיפול
משתמשים מסוימים עשויים לחוות גירויים בעור בזמן השימוש במוצר זה .לצמצום הפוטנציאל לגירוי העור
יש לפעול לפי ארבעת הטיפים הקלים שלנו לענידה וטיפול )1( :שמרו על ניקיון הרצועה; ( )2שמרו על
הרצועה במצב יבש; ( )3וודאו כי הרצועה אינה לוחצת על שורש כף ידכם; ו )4( -לאחר שימוש ממושך ,תנו
לשורש כף היד שלכם לנוח על ידי הסרת הרצועה למשך שעה .לעצות ענידה וטיפול נוספות ,אנא בקרו
באתר  .www.fitbit.com/productcareבמקרה של גירויים בעור או תחושת אי נוחות מסוימת בידיים או
בשורשי כפות הידיים ,יש להסיר את המוצר.

סוללה
יש לטעון את הסוללה בהתאם למידע על הבטיחות ופרטי המוצר .אין לטעון את הסוללה אם המוצר
רטוב או בעת ענידתו .טיפול בסוללה יבצוע רק על ידי  Fitbitאו ספק שירות מורשה .אין לנסות לתקן או
להחליף את הסוללה באופן עצמאי .המוצר והסוללה מכילים חומרים העלולים להזיק לסביבה או לגרום
לפגיעות גופניות אם לא יטופלו או לא יושלכו בצורה נאותה.

הפרעות שמקורן במכשיר רפואי
המוצר וכבל ההטענה שלו עשויים לכלול מגנטים העשויים לגרום להפרעות למכשירים רפואיים
אלקטרוניים מסוימים כגון קוצבי לב או דפיברילטורים .אם הינכם משתמשים במכשירים רפואיים מעין אלו,
אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש במוצר.

חשיפה לתדרי רדיו
השעונים החכמים וצמידי הכושר  Fitbitמיועדים לענידה על שורש כף היד או להצמדה על בגד .השימוש
במוצרים שלנו שלא כמיועד עלול להוביל לחשיפה לתדרי רדיו מעבר להגבלות המומלצות.

מניעת פגיעה בשמיעה
למניעה נזק אפשרי לשמיעה ,אין להשתמש במוצרים שלנו במצב ניגון בעוצמת קול גבוהה למשך פרקי
זמן ארוכים.
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אחריות מוצר מוגבלת
לקבלת מידע נוסף על אחריות המוצר המוגבלת ,אנא בקר באתר
 .www.fitbit.com/legal/returns-and-warrantyבמקרה של סתירה בין דבר כלשהו
בסיכום זה לבין תנאי אחריות המוצר המוגבלת ,אחריות המוצר המוגבלת תגבר.
 Fitbitערבה כלפי הרוכש המקורי כי מוצר החומרה ממותג  Fitbitו/או האביזרים שלו הכלולים,
אם הם חדשים ,יהיו נטולי פגמים בחומרים ובעבודה בשימוש רגיל למשך תקופה של שנה מיום
הרכישה ,מלבד שבכל מקום באזור הכלכלי האירופי ובשווייץ ,תקופת האחריות היא שנתיים מיום
הרכישה על ידי הרוכש המקורי .אם מוצר החומרה ממותג  Fitbitו/או האביזרים שלו הכלולים
אושרו כמחודשים על ידי  Fitbitאו בשמה ,ייתכן שתחול תקופת אחריות קצרה יותר.
 Fitbitאינה אחראית על שחיקה רגילה או בגין נזק שנגרם מתאונה או שימוש לרעה.
לקבלת שירות במסגרת האחריות ,אנא צור קשר עם תמיכת הלקוחות של  Fitbitבאמצעות
האתר  .www.help.fitbit.comבכפוף למידע מקיף בנושא בטיחות ופרטי המוצר שבאתר
 ,www.fitbit.com/legal/returns-and-warrantyאם תגיש תביעה תקפה על פי אחריות זו,
 ,Fitbitעל פי שיקול דעתה ובמידה המותרת על פי החוק ,תתקן או תחליף את מוצר החומרה או
האביזר הפגום .אחריות זו בתוקף רק באזורי שיפוט בהם המוצר נמכר על ידי  Fitbitאו מפיציה
המורשים . Fitbitעשויה לדרוש ממך לספק פרטים להוכחת הרכישה ו/או לעמוד בדרישות נוספות
לפני קבלת השירות במסגרת האחריות .ההטבות המוענקות לך מכוח אחריות זו מתווספות לזכויות
המגיעות לך בכפוף לזכויות האחריות הסטטוטוריות שלך.
עבור צרכנים אוסטרליים :הסחורות שלנו מלוות באחריות שלא ניתן להחריג על פי חוק הצרכן
באוסטרליה .לצרכן שמורה הזכות להחלפה או החזר כספי בגין תקלה חמורה ,ולפיצוי בגין כל אבדן
או נזק הניתנים לחזות באופן סביר .כמו כן הצרכן זכאי לתיקון או החלפת הסחורות אם הסחורות
אינן באיכות מקובלת והתקלה אינה חמורה .באוסטרליה ,אחריות המוצר המוגבלת ניתנת על ידי
Fitbit (Australia) Pty Ltd, AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW 2000.
 .Tel: +1 (877) 623-4997.לקבלת מידע נוסף אודות אחריות המוצר המוגבלת המלאה שלנו עבור
צרכנים אוסטרליים ,אנא בקרו באתר .www.fitbit.com/au/legal/returns-and-warranty
זמינותן של סוכנויות תיקון/חלפים :סוכנויות תיקון או חלפים עשויות שלא להיות זמינות באזורכם עבור
המוצר שלכם ,ויתכן כי מוצרים שיישלחו לתיקון יוחלפו על ידי מוצרים מתוקנים שווי ערך במקום להיות
מתוקנים .למידע נוסף אנא פנו לעמוד אחריות המוצר המוגבלת המלאה שלנו כמצוין לעיל.
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הודעות בנושא קניין
רוחני
© .Fitbit, Incכל הזכויות שמורות . Fitbitוסמל הלוגו  Fitbitהם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים
על שם  Fitbit, Incבארצות הברית ובמדינות אחרות .באתר www.fitbit.com/legal/trademark-list
ניתן למצוא סימני מסחר נוספים של  .Fitbitסימני מסחר של צדדים שלישיים הם רכושם של בעליהם
בהתאמה .הודעה בדבר פטנט במסגרת החוק האמריקאי  U.S.C. § 287(a) 35ניתן למצוא ב-
 .pat.fpat.coהודעות בדבר תוכנה פתוחה ניתן למצוא באתר .www.fitbit.com/legal
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מידע בנושא רגולציה
)FCC( הודעת ועדת התקשורת הפדרלית
.FCC- של חוקי ה15 מכשיר זה עומד בכללי סעיף

)IC( מידע בדבר התעשייה הקנדית
.CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) - עומד בדרישות הB מכשיר דיגיטלי זה מסוג

הצהרת תאימות מפושטת של האיחוד האירופי
 הטקסט המלא.2014/53/EU-) תואם את הנחיית הUPC  מצהירה בזאת כי מוצר אלחוטי זה (מספר הדגם מופיע בקוד המוצר האוניברסלי.Fitbit, Inc
.www.fitbit.com/legal/safety-instructions  זמין באתר, כולל תחומי התדרים והספק מרבי בתדרי רדיו,של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי
20dBm : הספק מרבי בתדרי רדיו2483.5MHz – 2400 :תחום תדרים

• הצהרת תאימות מפושטת של האיחוד האירופי
 כולל תחומי התדרים, הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי.2014/53/EU- תואם את הנחיית הFB422  מצהירה בזאת כי מוצר אלחוטי זה מדגם.Fitbit, Inc
www.fitbit.com/safety : זמין בכתובת האינטרנט הבאה,והספק מרבי בתדרי רדיו
• Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB422 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EUKonformitätserklärungen 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 FB422 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 FB422 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 FB422 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

מידע בדבר השלכה ומחזור

 יש לוודא כי מוצר זה מושלך במרכז מחזור מתאים או בנקודת איסוף שיועדה לכך על ידי.הסמל לעיל פירושו כי חובה להשליך מוצר זה בנפרד מאשפה ביתית רגילה
.הרשויות המקומיות
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מידע נוסף
: בכתובת הבאהLuxe למידע נוסף אנא פנו למדריך
https://help.fitbit.com/manuals/manual_luxe_en_US.pdf

לקבלת תמיכה
. ליצירת קשרhttps://myhelp.fitbit.com/s/support -פנו ל
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