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Näin otat Sense-
laitteesi käyttöön

Lataa ja asenna Fitbit-sovellus yhdestä seuraavista 
palveluista:

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

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

Avaa Fitbit-sovellus ja napauta Join Fitbit.

1

2
3 Luo Fitbit-tili ja yhdistä ("pair") 

Fitbit-laitteesi puhelimeesi tai 
tablettiisi seuraamalla näytöllä 
näkyviä ohjeita. 

Pariyhteyden muodostamalla Fitbit-
laitteesi ja puhelimesi tai tablettisi voivat 
viestiä keskenään (synkronoida tietonsa).

3.

HAE 
TUKEA
Saat yhteyden tukeen osoitteessa 
https://myhelp.fitbit.com/s/support

Uusille Fitbit-käyttäjille

iPhone, iPad tai Android-puhelin.



Fitbit Premium

4.

Fitbit Sense 
-laitteeseesi 
sisältyy kuuden 
kuukauden 
maksuton 
Fitbit Premium 
-kokeilujakso.*
Premiumin avulla saat 
enemmän irti Fitbit-
kokemuksestasi. 

*Vain uusille Premium-käyttäjille. Maksuttoman kokeilujakson voi ottaa käyttöön ainoastaan laitteen aktivoinnin yhteydessä. 
Edellyttää kelvollista maksutapaa. Maksuton kokeilujakso on otettava käyttöön 60 vuorokauden kuluessa laitteen aktivoinnista. Voit 

välttää tilausmaksun peruuttamalla tilauksen ennen maksuttoman kokeilujakson päättymistä. Sisältö ja ominaisuudet saattavat 
vaihdella kielen mukaan ja niitä voidaan muuttaa. Katso ehdot kokonaisuudessaan täältä. Katso ohjeita täältä

Muuta ranteessasi näkyvät tiedot 
itseäsi koskeviksi yksilöllisiksi 
havainnoiksi. Premium 
auttaa omaksumaan terveitä 
tottumuksia ja elämään entistä 
terveemmin kehittyneiden 
unityökalujen, haasteiden, pelien 
ja mindfulness-sisällön avulla.



Näin käytät  
Sense-laitettasi
Tutustu kaikkiin Sense-laitteesi 
mahtaviin ominaisuuksiin!



Fitbit-perusasiat

Pyyhkäisemällä kellotaulua ylöspäin näet päivän tärkeimmät terveys- ja 
kuntoilutiedot. Napauttamalla kutakin ruutua näet kaikki tiedot.

 -  Keskeiset tiedot: otetut askeleet, Active Zone Minutes, kalorien kulutus, kuljettu  
matka ja noustut kerrokset.

 -  Tuntikohtainen aktiivisuus: kuluvan tunnin askelmäärä ja vähintään 250 askelta 
sisältäneiden tuntien määrä. 

 -  Syketiedot: nykyinen sykearvo, leposykkeen keskiarvo ja sykealueet. 
 -  Liikunta: liikuntapäivien määrä. 
 -   Naisten terveys: kuukautisten tai hedelmällisyysikkunan kesto tai ajoitus.
 -   Uni: Sleep Score -unilukema, unen määrän keskiarvo ja eri univaiheissa vietetty aika.
 -   Vesi: kirjaa vedensaanti ranteestasi. 
 -  Ruoka: tämänhetkiset kirjatut kalorit ja makroravinnejakauma.
 -   Paino: nykyinen paino ja paljonko painoa pitää vielä pudottaa tai nostaa – kirjaa  

paino ranteestasi.
 -   Ihon lämpötila: ihon lämpötilan vaihtelu yöaikaan.
 -  Mindfulness: päivittäinen stressi, kirjatut rentoutumisistunnot, nykyhetki ja 

mindfulness-harjoituspäivien määrä.

Sisäänrakennettu GPS

Stressin seuranta ja EDA-sensori

Yli 6 päivän akunkesto ja pikalataus*

*Akunkesto vaihtelee käytön ja muiden tekijöiden mukaan. 12 minuutin pikalataus pidentää akunkestoa 24 tunnilla. **Katso saatavuus: https://www.
fitbit.com/ie/fitbit-pay/banks †Kaikki sovellukset eivät ole yhteensopivia kaikkien laitteiden kanssa.

Satoja sovelluksia ja kellotauluja†

Fitbit Pay**

Älykäs herätys

Ihon lämpötilaa mittaava sensori ranteessa

Pitämällä Sense-laitetta päivittäin voit seurata eri tietoja.

Pienoisohjelmat
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Sovellukset
Pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle näet sovelluksesi,  
kuten liikunta-, herätys-, sää- ja lompakkosovellukset.

Avaa sovellus napauttamalla.

Palaa takaisin pyyhkäisemällä oikealle.

Jos haluat muuttaa sovelluksen paikkaa, valitse sovellus 
painamalla ja vedä se haluamaasi kohtaan. Sovellus on 
valittuna, kun sen koko kasvaa hieman ja kello värisee.

Ilmoitukset
Pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin näet 
kaikki puhelu-, tekstiviesti- ja kalenteri-
ilmoitukset. Näet saapuvat ilmoitukset,  
kun Sense on puhelimen lähettyvillä.

Laite ilmoittaa uudesta ilmoituksesta 
kevyellä värinällä. Jos et lue ilmoitusta 
ajoissa, se poistuu näkyvistä.

Napauttamalla ilmoitusta voit vastata 
siihen joko esitallennetulla pikavastauksella 
tai puhumalla mikrofoniin (vain Androidilla).
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Pika-asetukset
Pyyhkäisemällä näyttöä oikealle näet usein käytetyt 
asetukset ja tilat.

8.

Ihon sähkön- 
johtavuuden ja  
stressin seuranta

EDA-seurantasovellus mittaa ihon sähkönjohtavuutta, joka 
voi kertoa kehosi reaktiosta stressiin.

Puhelimesi Fitbit-sovellus voi auttaa sinua ymmärtämään 
ja hallitsemaan stressiä paremmin. Seuraa stressitasosi 
vaihtelua ajan myötä.



Liikunta ja GPS
Pyyhkäisemällä kellonäkymää vasemmalle löydät 
Exercise-sovelluksen, joka tallentaa syketiedot ja muita 
reaaliaikaisia tietoja tietyistä liikuntalajeista. Juoksun, 
pyöräilyn ja patikoinnin tapaisen ulkoliikunnan aikana voit 
pitää kirjaa reitistäsi GPS-toiminnon avulla.

Reaaliaikaiset vauhti- ja matkatiedot
Katso juoksun ja pyöräilyn aikana reaaliaikaiset tiedot mm. 
askelmäärästä, matkasta, kierroksista tai sykkeestä.

9.

Äänettömät 
hälytykset

Sense sisältää äänettömän hälytystoiminnon. Laite herättää 
aamulla tai muistuttaa tiettyyn kellonaikaan kevyellä 
värinällä.

Jos hälytystä ei katkaista, se sammuu itsestään yhdeksän 
minuutin jälkeen.



Fitbit Pay
Fitbit Pay -ominaisuutta tukevissa laitteissa on 
sisäänrakennettu NFC-siru, jonka avulla tiettyjä luotto-  
ja pankkikortteja voi käyttää Sensen kautta.

Tee ostoksia lähimaksuja vastaanottavissa liikkeissä, 
jopa ulkomailla.

PIN-koodi
Voit parantaa Sensen turvallisuutta asettamalla 
henkilökohtaisen nelinumeroisen PIN-koodin. Fitbit Payn 
käyttö edellyttää PIN-koodia.

Mukana olevat pankit ja muuta lisätietoa Fitbit Paysta 
löydät osoitteesta www.fitbit.com/fitbit-pay.

Musiikinohjaus
Voit ohjata puhelimessasi soivia 
musiikkikappaleita Sensen kautta, 
kun puhelin on lähellä. Tuettuja 
musiikkisovelluksia ovat Spotify ja Deezer.

Käyttämällä Bluetooth-kuulokkeita Sensen 
kanssa voit toistaa, keskeyttää tai ohittaa 
kappaleita puhelinta käyttämättä.
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Jatkuvasti päällä 
oleva näyttö

Tässä tilassa näet aktiivisuustiedot ja kellonajan 
yhdellä silmäyksellä. Näet kellon, akunkeston ja 
muutamia Fitbit-tietoja.

Sensen Settings-osiossa voit asettaa Always-on-
näyttötilan, jolloin kellonaika näytetään silloinkin, 
kun et käytä näyttöä. Tämä ominaisuus vaikuttaa 
akunkestoon.

11.

Naisten terveys
Perehdy kehosi toimintaan seuraamalla kuukautiskiertoasi 
ja muita tietoja.

Antamalla suostumuksesi Fitbit-sovelluksessa voit nähdä 
kuukautiskiertosi vaiheen Senseltä.



Akku ja lataaminen
Lataa Sense liittämällä laitteen takaosa 
magneettiseen latausjohtoon niin, että se 
napsahtaa paikalleen.

Akun lataustaso tulee näkyviin näytölle. Akun 
lataaminen täyteen voi viedä enimmillään kaksi 
tuntia lähtövaraustasosta riippuen. Jos olet 
aina menossa, pikalataus antaa laitteellesi 
akkuvirtaa koko päiväksi vain 12 minuutissa.

Täyteen ladatun Fitbit Sensen akku kestää 
yli kuusi päivää. Huomaa, että akunkesto ja 
latausvälit vaihtelevat käytön, asetusten ja 
monien muiden tekijöiden mukaan. Todellinen 
akunkesto vaihtelee.

12.

Sense toimitetaan pienellä rannekkeella varustettuna ja 
laatikossa on lisäksi isompi ranneke.

Käännä kello ympäri. Paina salpaa ja vedä ranneke varoen 
irti kellosta.

Rannekkeen 
vaihtaminen



Näin pidät Fitbit 
Sense -laitettasi

Liu'uta ranneke ensimmäisen lenkin läpi ja paina se 
nastaan. Liu'uta sitten rannekkeen pää toisen lenkin läpi.

Jätä arkikäytössä rannekkeeseen sen verran löysää, että  
se pääsee liikkumaan edestakaisin ranteessasi.

Säädä liikunnan aikana ranneke siten, että se pysyy 
paikallaan tasaisena 1–2 sormenleveyttä ranneluun 
yläpuolella.

Jos iho ärtyy, riisu kello. Lisätietoja on käyttö- ja 
hoitovinkeissämme.
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USEIN KYSYTTYÄ

Käynnistä laite uudelleen, jos kohtaat jonkin seuraavista ongelmista:
 -  Synkronointi ei toimi.
 -   Laite ei reagoi painikkeiden painalluksiin, napautuksiin tai pyyhkäisyihin.
 -  Akku on ladattu, mutta laite ei kytkeydy päälle.
 -   Laite ei seuraa askeleita tai muita tietoja.
 - Ilmoitukset eivät näy.

Laitteen uudelleenkäynnistäminen sammuttaa ja käynnistää laitteen päälle 
aktiivisuustietoja poistamatta:
 -   Paina laitteen painiketta 10 sekunnin ajan.

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

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

Kokeile sitten seuraavaa:
 -   Pakota Fitbit-sovellus lopettamaan (älä poista sovellusta).
 -   Kytke puhelimen Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle.
 -  Avaa Fitbit-sovellus.
 -   Jos Fitbit-laite ei synkronoitunut, käynnistä se uudelleen (ohjeet ovat  

seuraavassa vaiheessa).

Miten Fitbit-laite synkronoidaan?

Miten Fitbit-laite käynnistetään 
uudelleen?
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Lisätietoa erilaisista usein kysytyistä kysymyksistä löydät alla olevista linkeistä.

Fitbit Sense

• Näin seuraat ihosi lämpötilaa Fitbit Sensen avulla

•  Näin lataat Fitbit-laitteesi 

•  Ohjeita latausongelmiin

•  Active Zone Minutes – Fitbitin uusi, yksilöllinen tapa mitata fyysistä aktiivisuuttasi

•  Näin Fitbit-laitteet seuraavat askelmääriä ja noustuja kerroksia

•  Näin Fitbit mittaa sykettä

•  Näin Fitbit seuraa unta

•  Näin Fitbit mittaa kalorien kulutusta

•  Liikuntalajit, joita Fitbit seuraa

•  Näin käynnistät Fitbit-laitteesi uudelleen

• Tietoa uimisesta ja suihkussa käymisestä Fitbit-laitteen kanssa

Fitbit-sovellus

•  Fitbit-yhteensopivat laitteet

•  Fitbit Premium

•  Fitbitin käyttö Android-puhelimilla

•  Kielen vaihtaminen

Yleistä

• Näin pääset alkuun Fitbit Sense -laitteesi käytössä

• Näin hallitset stressiä Fitbit Sensen avulla

•  Fitbit Pay -saatavuus, maakohtainen pankkituki mukaan lukien

•  Fitbit-tietosuojakäytännöt

•  Näin näet älypuhelinilmoituksia Fitbit-laitteilla

•  Tietoa Fitbit-takuusta

Lisätietoa

15.

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2458.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1799.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1190
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1379
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1141#:~:text=Fitbit%20devices%20use%20a%203,and%20patterns%20of%20your%20movement
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1565
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1314
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1141#calories
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1935/?l=en_US&fs=RelatedArticle#workouts
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1186
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1935/?l=en_US&fs=RelatedArticle#workouts
https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2437#:~:text=Visit%20fitbit.com%2Ffitbit%2D,the%20button%20to%20get%20started
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2322
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1536
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2455.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2077.htm
https://www.fitbit.com/global/us/technology/fitbit-pay
https://www.fitbit.com/global/us/legal/privacy-policy
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1979
https://www.fitbit.com/ie/legal/returns-and-warranty


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, AMP Centre, 
Level 27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW 2000. Puh. +1 (877) 623 4997. 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 FB512) 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: 20 dBm

• Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
Fitbit, Inc. täten ilmoittaa, että tämä radiolaite mallia FB512 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 FB512 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 FB512 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 FB512 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 FB512 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 Sense-käyttöoppaasta täältä: 
https://help.fitbit.com/manuals/manual_sense_en_US.pdf

20.

Hae tukea
Saat yhteyden tukeen osoitteessa https://myhelp.fitbit.com/s/support
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