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Kaip sukonfigūruoti
„Sense“

1
2
3

Atsisiųskite ir įdiekite „Fitbit“ programėlę iš vienos
toliau nurodytų vietų:
- „Apple“ įrenginiams – „Apple App Store“
- „Android“ įrenginiams – „Google Play Store“
*Naudokite suderinamą „iPhone“, „iPad“ arba „Android“ telefoną: www.fitbit.com/devices

Atidarykite „Fitbit“ programėlę ir bakstelėkite „Prisijungti prie „Fitbit“.

Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas,
kad sukurtumėte „Fitbit“ paskyrą ir
prijungtumėte („suporuotumėte“) savo
„Fitbit“ įrenginį prie telefono arba
planšetinio kompiuterio.
Suporuodami užtikrinsite, kad „Fitbit“ įrenginys
ir telefonas arba planšetinis kompiuteris galėtų
tarpusavyje palaikyti ryšį
(sinchronizuoti duomenis).

Naujiems „Fitbit“ naudotojams
„iPhone“, „iPad“ arba „Android“
telefonas.

PAGALBA
Jei norite susisiekti, eikite į tinklalapį
https://myhelp.fitbit.com/s/support.

3.

„Fitbit Premium“
Jūsų „Fitbit Sense“
suteikia 6 mėnesių
nemokamą
bandomąjį
„Fitbit Premium“
laikotarpį*
Gaukite iš „Fitbit“ daugiau
naudodami „Premium“.

Paverskite ant riešo rodomą
statistiką asmeniškai jums
pritaikytomis įžvalgomis.
„Premium“ suteikia pažangių
miego stebėjimo priemonių,
iššūkių, žaidimų ir turinio apie
sąmoningumą, kad formuotumėte
sveikesnius įpročius ir
gyventumėte sveikiau.
*Tik naujiems „Premium“ naudotojams. Nemokamą bandomąjį laikotarpį galima suaktyvinti tik suaktyvinant įrenginį. Reikia nurodyti galiojantį mokėjimo
būdą. Nemokamą bandomąjį laikotarpį reikia suaktyvinti per 60 dienų nuo įrenginio suaktyvinimo. Norėdami išvengti prenumeratos mokesčio, atšaukite prieš
pasibaigiant nemokamam bandomajam laikotarpiui. Turinys ir funkcijos gali priklausyti nuo kalbos ir keistis. Visas sąlygas ir nuostatas žr. čia. Gaukite pagalbos čia.
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Kaip naudoti
„Sense“
Sužinokite visus šaunius dalykus,
kuriuos galite daryti su „Sense“!

„Fitbit“ pagrindinė
informacija
Dėvėdami „Sense“ kiekvieną dieną galėsite sekti įvairią statistiką.
Integruotas GPS
„Fitbit Pay“**
Šimtai programėlių ir pasirinkimų†
Išmanusis žadintuvas
Streso lygio sekimas ir EDA jutiklis
Pranešimai apie širdies būklę
Riešo odos temperatūros jutiklis
6 dienas ir ilgiau veikianti baterija su greitojo įkrovimo funkcija*
*Baterijos veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir kitų veiksnių. 12 minučių greitojo įkrovimo pakanka 24 valandoms veikimo. **Žr. pasiekiamumą
čia: www.fitbit.com/ie/fitbit-pay/banks. †Ne visos programėlės suderinamos su visais įrenginiais.

Statistikos valdikliai
Perbraukite per laikrodžio ekraną viršun – matysite pagrindinę dienos sveikatos
ir sporto statistiką. Bakstelėję kiekvieną langelį matysite visą statistiką.
-	Pagrindinė statistika: nueiti žingsniai, aktyvumo zonos minutės, sudegintos kalorijos,
nukeliautas atstumas ir į kiek aukštų užlipta.
-	Valandinė veikla: atitinkamą valandą nueiti žingsniai ir skaičius valandų, per kurias nuėjote
daugiau nei 250 žingsnių.
-	Širdies ritmas: dabartinis širdies ritmas, vidutinis širdies ritmas ramybės būsenoje ir širdies
ritmo zonos.
-	Treniruotės: kiek dienų treniravotės.
- 	Moterų sveikata: kiek dienų trunka arba liko iki mėnesinių ar vaisingumo laikotarpio.
- 	Miegas: miego įvertis, vidutinė miego trukmė ir kiek laiko truko skirtingos miego fazės.
- 	Vanduo: registruokite vandens suvartojimą ant savo riešo.
-	Maistas: fiksuojamos kalorijos ir maistinių makromedžiagų procentas.
- 	Svoris: dabartinis svoris ir kiek svorio liko numesti ar priaugti; registruokite svorį ant savo riešo.
- 	Odos temperatūra: naktiniai odos temperatūros svyravimai.
-	Sąmoningumas: kasdienio streso, atsipalaidavimo seansų fiksavimas, savijauta šią akimirką
ir kiek dienų atlikote sąmoningumo praktiką.
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Programėlės
Braukite per ekraną kairėn – matysite programėles, tarp jų
ir treniruočių, įspėjimų, orų ir piniginės.
Bakstelėję programėlę ją atidarysite.
Perbraukę į dešinę grįšite atgal.
Jei norite pakeisti programėlės vietą, paspauskite ir
laikykite paspaustą programėlę, kol ji bus pažymėta –
tuomet nuvilkite ją į naują vietą. Kad programėlė pažymėta,
galima suprasti iš truputį padidėjusios jos piktogramos ir
laikrodžio suvibravimo.

Pranešimai
Braukite per ekraną žemyn – bus rodomi
visi pranešimai apie skambučius, žinutes
ir kalendoriaus įvykius. Kai jūsų telefonas
ir „Sense“ bus netoli vienas kito, gausite
pranešimus.
Gavus pranešimą, įrenginys švelniai
suvibruos. Jei per tam tikrą laiką pranešimo
neperskaitysite, jis pasislėps.
Bakstelėję pranešimą galėsite nusiųsti greitą
atsakymą pagal šabloną arba padiktuoti
žinutę mikrofonu (veikia tik „Android“).
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Greitieji nustatymai
Braukite per ekraną dešinėn – atsidarys bendrieji laikrodžio
nustatymai ir režimai.

EDA ir streso
lygio sekimas
EDA nuskaitymo programėlė leis nustatyti elektroderminį
aktyvumą, kuris gali parodyti, kaip jūsų kūnas reaguoja
į stresą.
Telefone naudodami „Fitbit“ programėlę galėsite geriau
suprasti ir valdyti stresą. Sekite, kaip bėgant laikui keičiasi
jūsų streso lygis.
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Treniruotės ir GPS
Laikrodžio ekrane perbraukę į kairę, rasite treniruočių
programėlę. Ji realiuoju laiku seka tam tikrų pratimų
statistiką, įskaitant širdies ritmą. Treniruotėms lauke,
įskaitant bėgimą, važiavimą dviračiu, žygiavimą ir pan.,
galima įjungti GPS funkciją, kuri pažymės jūsų maršrutą.

Tempas ir atstumas realiuoju laiku
Bėgdami ir važiuodami dviračiu galite realiuoju laiku sekti
tokią statistiką kaip nueiti žingsniai, atstumas, ratai ar
širdies ritmas.

Begarsiai įspėjimai
Savo „Sense“ įrenginyje galite nustatyti begarsį įspėjimą.
Įrenginys švelniai suvibruos, kad jus pažadintų ryte arba
įspėtų tam tikru dienos metu.
Jei įspėjimo neatšauksite, jis dar kartą įsijungs po 9 minučių.

9.

„Fitbit Pay“
„Fitbit Pay“ palaikantys įrenginiai turi NFC mikroschemą,
kuri leidžia „Sense“ įrenginyje naudoti tinkamas kredito
ir debeto korteles.
Mokėkite už pirkinius parduotuvėse, kurios priima
bekontakčius mokėjimus, net iškeliavę į užsienį.

PIN kodas
Apsaugokite savo „Sense“ nustatydami asmeninį
4 skaitmenų PIN kodą. Norint naudoti „Fitbit Pay“,
reikės įvesti PIN kodą.

Daugiau informacijos apie „Fitbit Pay“, įskaitant
programoje dalyvaujančius bankus, rasite tinklalapyje
www.fitbit.com/fitbit-pay

Muzikos valdymas
„Sense“ laikrodžiu galite valdyti savo
telefone grojančias dainas, jei telefonas yra
netoliese. Laikrodis palaiko tokias muzikos
programėles kaip „Spotify“ ir „Deezer“.
Su „Sense“ galima naudoti „Bluetooth“
ausines – klausykitės, stabdykite ar
praleiskite dainas nenaudodami telefono.

10.

Visuomet įjungtas
ekranas
Šis režimas leidžia vienu žvilgsniu sužinoti veiklos
statistiką ir laiką. Matysite laikrodį, baterijos
įkrovimo lygį ir keletą „Fitbit“ statistinių rodiklių.
Norėdami suaktyvinti visada įjungto ekrano
funkciją, kad jūsų laikrodis visada rodytų laiką, net
kai neliečiate ekrano, eikite į „Sense“ nustatymus.
Ši funkcija turės įtakos baterijos veikimo laikui.

Moterų sveikata
Dar geriau supraskite savo kūną, sekdamos savo ciklą,
simptomus ir kitus dalykus.
„Fitbit“ programėlėje galite pasirinkti, kad „Sense“ sektų,
kuriame savo ciklo etape esate.

11.

Baterija ir įkrovimas
Įkrauti „Sense“ galite jį prijungę prie magnetinio
įkrovimo kabelio – jis turi užsifiksuoti.
Ekrane bus rodomas baterijos lygio indikatorius.
Atsižvelgiant į dabartinį baterijos įkrovos lygį,
iki galo įkrauti jūsų įrenginį gali prireikti iki
2 valandų. Jei nuolat keliaujate, naudokite
greitojo įkrovimo funkciją – ji įkraus laikrodį visai
dienai vos per 12 minučių.
Visiškai įkrauto „Fitbit Sense“ baterija veikia
6 ir daugiau dienų. Atkreipkite dėmesį, kad
baterijos veikimo laikas ir įkrovimo ciklai
priklauso nuo naudojimo, nustatymų ir daugelio
kitų veiksnių, tad faktinė trukmė bus skirtinga.

Apyrankės keitimas
„Sense“ komplekte yra prie įrenginio pritvirtinta maža
apyrankė ir papildoma didelė apatinė apyrankė.
Apverskite laikrodį. Nuspauskite kaištelį ir lengvai
truktelėkite apyrankę nuo laikrodžio.
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Kaip dėvėti
„Fitbit Sense“
Prakiškite apyrankę pro pirmąją kilpą ir užspauskite ją
ant fiksatoriaus. Tuomet prakiškite apyrankės galą pro
antrąją kilpą.
Visą dieną: pakankamai atlaisvinkite apyrankę, kad ji
galėtų slankioti ant riešo pirmyn ir atgal.
Per treniruotes: suveržkite apyrankę, kad ji priglustų per
1–2 pirštų plotį virš riešo kaulo.
Jei jaučiate odos dirginimą, laikrodį nusiimkite. Daugiau
informacijos ieškokite mūsų išsamiuose Nešiojimo ir
priežiūros patarimuose.
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DUK
Kaip sinchronizuoti „Fitbit“ įrenginį?
Sinchronizacija yra procesas, kurio metu jūsų įrenginio surinkti duomenys perduodami
į „Fitbit“ programėlę. „Fitbit“ įrenginiai naudoja „Bluetooth“ technologiją sinchronizacijai
su telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.

Kontrolinis sąrašas:
- 	ar jūsų telefonas / planšetinis kompiuteris suderinamas? – www.fitbit.com/devices;
- 	„Fitbit“ programėlė ir „Fitbit“ įrenginio programinė įranga yra naujausios versijos;
- „Bluetooth“ ryšys įjungtas;
- „Fitbit“ įrenginio baterija įkrauta.

Tada išbandykite šiuos veiksmus:
- 	priverstinai išjunkite „Fitbit“ programėlę (neištrinkite jos);
- 	išjunkite ir vėl įjunkite telefono „Bluetooth“ ryšį;
- atidarykite „Fitbit“ programėlę;
- 	jei įrenginys nepradeda sinchronizacijos, paleiskite „Fitbit“ įrenginį iš naujo
(kitame žingsnyje sužinosite, kaip!).

Kaip paleisti „Fitbit“ įrenginį iš naujo?
Paleiskite įrenginį iš naujo, jei susiduriate su kuria nors iš toliau išvardytų
problemų:
- nesisinchronizuoja;
- 	nereaguoja į mygtukų paspaudimus, bakstelėjimus arba perbraukimus;
- įkrautas, bet neįsijungia;
- 	neseka žingsnių arba kitos statistikos;
- nerodo pranešimų.

Paleidžiant įrenginį iš naujo, jis išjungiamas ir vėl įjungiamas, neištrinant
jokių veiklos duomenų:
- 	paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaudę įrenginio mygtuką.
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Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie įvairius dažnai užduodamus klausimus žr. nuorodose toliau.

„Fitbit Sense“
•

Kaip sekti odos temperatūrą, naudojant „Fitbit Sense“

•

Kaip įkrauti „Fitbit“ įrenginį

•

Įrenginio krovimo trikčių šalinimas

•

Aktyvumo zonos minutės – naujas ir geriau asmeniškai pritaikytas „Fitbit“ būdas jūsų
fiziniam aktyvumui matuoti

•

Kaip „Fitbit“ įrenginiai skaičiuoja žingsnius ir užliptų aukštų skaičių

•

Kaip „Fitbit“ seka širdies ritmą

•

Kaip „Fitbit“ seka miegą

•

Kaip „Fitbit“ skaičiuoja kalorijas

•

Kokias treniruotes seka „Fitbit“

•

Informacija, kaip paleisti „Fitbit“ įrenginius iš naujo

•

Informacija apie plaukimą ir prausimąsi po dušu, dėvint „Fitbit“ įrenginį

„Fitbit“ programėlė
•

Su „Fitbit“ suderinami įrenginiai

•

„Fitbit Premium“

•

„Fitbit“ naudojimas „Android“ telefonuose

•

Kaip pakeisti kalbą

Bendroji informacija
•

Kaip pradėti naudoti „Fitbit Sense“

•

Kaip valdyti stresą, naudojant „Fitbit Sense“

•

„Fitbit Pay“ pasiekiamumas ir palaikomi bankai pagal šalis

•

„Fitbit“ privatumo taisyklės

•

Kaip gauti mobiliojo telefono pranešimus „Fitbit“ įrenginiuose

•

Informacija apie „Fitbit“ garantiją
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Saugos informacija
Apsilankykite www.fitbit.com/legal/safety-instructions, kad gautumėte visą mūsų
informaciją apie saugą ir produktus.

Nešiojimas ir priežiūra
Kai kurie naudotojai, naudodamiesi šiuo gaminiu, gali patirti odos sudirginimą. Kad
sumažėtų dirginimo tikimybė, paisykite keturių paprastų dėvėjimo ir priežiūros patarimų:
(1) įrenginys turi būti švarus; (2) įrenginys turi būti sausas; (3) neužveržkite per smarkiai; (4)
leiskite riešui pailsėti, valandai nusiimdami įrenginį po ilgo dėvėjimo. Daugiau nešiojimo ir
priežiūros patarimų pateikta www.fitbit.com/productcare. Jeigu pastebite kokį nors odos
sudirginimą arba nemalonų pojūtį rankose ar ant riešų, nusisekite gaminį.

Baterija
Bateriją įkraukite pagal informaciją apie saugą ir gaminį. Niekada nekraukite baterijos,
jeigu gaminys šlapias arba yra ant rankos. Bateriją tvarkyti leidžiama tik „Fitbit“ arba
įgaliotam paslaugų teikėjui. Nebandykite patys taisyti arba keisti baterijos. Šiame
gaminyje ir jo baterijoje esančios medžiagos gali pakenkti aplinkai arba sužaloti, jeigu
jos netinkamai tvarkomos ar šalinamos.

Trukdžiai medicininei įrangai
Šiame gaminyje ir jo įkrovimo kabelyje gali būti magnetų, kurie gali trikdyti kai kuriuos
elektroninius medicininius prietaisus, tokius kaip širdies stimuliatorius arba defibriliatorius.
Jeigu naudojate kokį nors tokį medicininį prietaisą, prieš naudodami šį gaminį pasitarkite
su gydytoju.

Radijo dažnio poveikis
„Fitbit“ išmanieji laikrodžiai ir sportavimo sekikliai skirti nešioti ant riešo arba prisegti
prie drabužių. Mūsų gaminiais naudojantis ne pagal paskirtį, RD poveikis gali viršyti
rekomenduojamas ribas.

Venkite klausos pažeidimų
Kad nepažeistumėte klausos, mūsų gaminiais nesiklausykite garso įrašų labai garsiai
ilgą laiką.
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Ribotoji gaminio
garantija
Išsami mūsų Ribotosios gaminio garantijos informacija pateikta adresu www.fitbit.com/
legal/returns-and-warranty. Jeigu kokia nors šioje santraukoje pateikta informacija
prieštarauja Ribotosios gaminio garantijos nuostatoms, pirmenybė teikiama pastarajai.
„Fitbit“ garantuoja pirminiam pirkėjui, kad įsigytas prekės ženklo „Fitbit“ įrenginys ir
(arba) jo priedai, jei jie yra nauji, normaliomis naudojimo sąlygomis neturi medžiagos
ir gamybos defektų vienerius metus nuo įsigijimo dienos, išskyrus tai, kad garantijos
laikotarpis bet kurioje Europos ekonominės erdvės vietoje ir Šveicarijoje yra dveji metai
nuo pirminio pirkėjo įsigijimo. Jeigu įtrauktas „Fitbit“ prekės ženklo įrenginys ir (arba)
priedai yra sertifikuotai atnaujinti „Fitbit“ arba tai padaryta „Fitbit“ pavedimu, taikomas
garantinis laikotarpis gali būti trumpesnis.
„Fitbit“ neteikia garantijos dėl normalaus nusidėvėjimo ar žalos, atsiradusios dėl
nelaimingo atsitikimo ar netinkamo naudojimo.
Norėdami gauti garantinių paslaugų, kreipkitės į „Fitbit“ klientų tarnybą per www.help.
fitbit.com. Laikantis tinklalapyje www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty pateiktos
išsamios garantijos informacijos, jeigu pateikiate galiojančią pretenziją pagal šią
garantiją, „Fitbit“ savo nuožiūra ir tiek, kiek leidžia įstatymai, pataisys arba pakeis
sugedusį gaminį arba priedą. Ši garantija galioja tik jurisdikcijose, kuriose gaminys
parduodamas „Fitbit“ arba jos įgaliotų atstovų. „Fitbit“, prieš suteikdama garantines
paslaugas, gali paprašyti Jūsų pateikti pirkimo informacijos įrodymą ir (arba) įvykdyti
kitus reikalavimus. Ši garantija suteikiama papildomai prie teisių, kurias turite pagal
savo įstatymines teises į garantiją.
Australijos vartotojų įstatymas. Mūsų gaminiai teikiami su garantijomis, kurių negalima
atsisakyti pagal Australijos vartotojų įstatymą. Turite teisę į pakeitimą arba pinigų
grąžinimą dėl rimto gedimo ir į kompensaciją už bet kokius kitus pagrįstai numatomus
nuostolius arba žalą. Taip pat turite teisę į gaminių taisymą arba pakeitimą, jeigu
gaminiai yra nepriimtinos kokybės ir gedimas nėra rimtas. Australijoje Ribotąją gaminio
garantiją suteikia „Fitbit (Australia) Pty Ltd“, AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street,
Sydney, NSW 2000. Tel: +1 (877) 623-4997. Visą informaciją apie mūsų ribotąją gaminio
garantiją, taikomą Australijos vartotojams, rasite čia: www.fitbit.com/au/legal/returnsand-warranty.
Remonto dirbtuvių ir atsarginių dalių pasiekiamumas. Mūsų gaminių remonto dirbtuvės
bei atsarginės dalys jūsų regione gali būti nepasiekiamos ir remontuoti pateiktos prekės
gali būti keičiamos atnaujintomis atitinkamos rūšies prekėmis, o ne remontuojamos.
Prireikus daugiau informacijos, žr. išsamų mūsų ribotosios gaminio garantijos puslapį,
nurodytą aukščiau.
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Pastabos dėl
intelektinės nuosavybės
© „Fitbit, Inc.“ Visos teisės saugomos. „Fitbit“ ir „Fitbit“ logotipas yra „Fitbit, Inc.“ prekių
ženklai ir registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Papildomi „Fitbit“ prekių ženklai
nurodyti adresu www.fitbit.com/legal/trademark-list. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra
jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Pranešimas dėl patento pagal 35 U.S.C. § 287(a)
pateiktas adresu pat.fpat.co. Pranešimai dėl atvirojo kodo programinės įrangos pateikti
adresu www.fitbit.com/legal.
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Reglamentavimo
informacija
Federalinės ryšių komisijos (FCC) pareiškimas
Šis prietaisas atitinka Federalinės ryšių komisijos (FCC) taisyklių 15 dalį.

Kanados pramonės ministerijos (IC) informacija
Šis B klasės skaitmeninis įrenginys atitinka CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Supaprastintoji ES atitikties deklaracija
„Fitbit, Inc.“ deklaruoja, kad šis belaidis gaminys (modelis FB512) atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos
tekstą, įskaitant dažnių juostas ir maksimalią radijo dažnio galią, galite rasti www.fitbit.com/legal/safety-instructions.
Dažnių juosta: 2400–2483,5 MHz, maksimali radijo dažnio galia: 20 dBm

• Supaprastintoji ES atitikties deklaracija
„Fitbit, Inc.“ deklaruoja, kad šis radijo įrenginys (modelis FB512) atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti čia:
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 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 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

Informacija apie išmetimą ir perdirbimą

Aukščiau esantis simbolis reiškia, kad šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo įprastų buitinių atliekų. Šį gaminį atiduokite į perdirbimo centrą arba vietos
institucijų nurodytą surinkimo punktą.
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Daugiau informacijos
Daugiau informacijos žr. „Sense“ vadove čia:
https://help.fitbit.com/manuals/manual_sense_en_US.pdf

Pagalba
Jei norite susisiekti, eikite į tinklalapį https://myhelp.fitbit.com/s/support.
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