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2.

كيفية إعداد ساعتك
الذكية VERSA 3

1
2
3

يُرجى تنزيل وتثبيت تطبيق  Fitbitمن أحد متجري التطبيقيات
التاليين:
 أجهزة أبل  -متجر تطبيقات أبل أجهزة  - Androidمتجر تطبيقات جوجل بالي*استخدم جها ًزا متواف ًقا مثل هاتف آيفون أو آيباد أو هاتف بنظام Android: www.fitbit.com/devices

افتح تطبيق  Fitbitوانقر عىل “انضم إىل ”Fitbit

اتبع التعليمات المعروضة عىل الشاشة
ثم قم بتوصيل
إلنشاء حساب ّ ،Fitbit
(“إقران”) ساعة  Fitbitبهاتفك أو جهازك
اللوحي.
يضمن إقران ساعة  Fitbitمع هاتفك أو جهازك
اللوحي تحقيق التواصل بينهما (مزامنة البيانات)

بالنسبة لمستخدمي  Fitbitالجُدد
هاتف آيفون أو آيباد أو هاتف .Android

احصل عىل
الدعم

للتواصل معك وتقديم الدعم ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكترونيmyhelp.fitbit.com/s/support// :

3.

كيفية استخدام ساعتك
الذكية Versa 3
تع َّرف عىل جميع المزايا الرائعة التي توفرها
لك ساعتك الذكية !Versa 3

أساسيات Fitbit
يمكنك ارتداء ساعتك الذكية  Versa 3كل يوم لمتابعة مجموعة من اإلحصاءات المتنوعة.
نظام تحديد مواقع ُمدمج
 - Spotifyالتواصل وعناصر التحكم**
خدمة الدفع ***Fitbit Pay
مئات التطبيقات وأوجه الساعات†
اإليقاظ الذكي
المساعد االفتراضي الصوتي من جوجل‡
المدمج‡
نظام المساعد االفتراضي اليكسا ُ
بطارية تدوم أكثر من  6أيام متواصلة مع ميزة الشحن السريع*
*قد يختلف عمر البطارية حسب االستخدام وغير ذلك من العوامل األخرى .تضيف ميزة الشحن السريع لمدة  12دقيقة ما يصل إىل  24ساعة إىل عمر البطارية.
**االشتراك إلزامي*** .لمعرفة مدى توافر الخدمة ،يُرجى زيارة † .https://www.fitbit.com/ie/fitbit-pay/banksيُرجى العلم بأن جميع التطبيقات متوافقة مع
كافة األجهزة‡ .قد يختلف توافر المساعد االفتراضي والمزايا ،يُرجى زيارة  .fitbit.com/voiceتعتبر جوجل وجوجل بالي عالمتين ٌمسجلتين لشركة جوجل ذ.م.م.

ّ
مصغرة تعرض اإلحصائيات
تطبيقات

ً
انطالقا من واجهة الساعة ،اسحب لألعىل لمشاهدة اإلحصائيات الرئيسية الخاصة بصحتك ولياقتك البدنية
واإلحصائيات الرئيسية خالل اليوم .انقر عىل كل أيقونة لمشاهدة اإلحصائيات الكاملة.

 اإلحصائيات الرئيسية :عدد الخطوات ،وفترات المناطق النشطة ،والسعرات الحرارية التي تم حرقها ،والمسافة المقطوعة،والطوابق التي تم صعودها.
 تتبع نشاطك بالساعة النشاط المبذول في كل ساعة :عدد الخطوات التي قطعتها في هذه الساعة وعدد الساعات التيقمت فيها بأكثر من  250خطوة.
 معدّل ضربات القلب :معدّل ضربات القلب الحالي ومتوسط معدّل ضربات القلب أثناء الراحة ونطاقات معدّل ضرباتالقلب.
 التمارين :عدد األيام التي مارست فيها تمارين. صحة المرأة :األيام أثناء الدورة الشهرية أو موعدها أو فترة الخصوبة. النوم :نتائج النوم ،ومتوسط مدة النوم والوقت الذي تقضيه في مراحل النوم المختلفة. الماء :تسجيل كمية المياه التي شربتها بنا ًء عىل معصمك.المسجلَة والنسبة المئوية للمواد الغذائية الرئيسية.
 الطعام :السعرات الحرارية الحالية ُ الوزن :الوزن الحالي والوزن المقرر إنقاصه أو زيادته؛ سجّل الوزن من معصمكاطلع عىل جميع إحصاءاتك وغير ذلك الكثير من خالل تطبيق .Fitbit
 -يمكنك إعادة ترتيب األيقونات كما تشاءّ .

5.

التطبيقات
اسحب لليسار عىل الشاشة لرؤية تطبيقاتك ،بما في ذلك التمارين،
والمن ّبهات ،والطقس ،والمحفظة.
انقر عىل تطبيق لفتحه.

اسحب لليمين للعودة.
لتغيير موضع تطبيق ،اضغط باستمرار عليه حتى يتم تحديده ،ثم اسحبه
ً
قليل،
إىل موقع جديد .ستعرف أنه تم تحديد التطبيق عندما يزداد حجمه
وتهتز الساعة الذكية.

اإلشعارات
اسحب لألسفل عىل الشاشة لعرض جميع إشعارات
المكالمات والرسائل النصية وتقويم المناسبات.
ستتلقى إشعارات واردة عندما يكون هاتفك وساعتك
الذكية  Versa 3داخل النطاق.
يؤدي أي إشعار وارد إىل اهتزاز ساعتك برفق .وإذا لم
تقرأه في حينه ،فسوف يختفي تلقائ ًيا.

انقر فوق اإلشعار للرد عليه بردود سريعة جاهزة أو
استخدم الميكروفون لتسجيل رسالتك
(نظام تشغيل  Androidفقط).

6.

اإلعدادات السريعة
اسحب لليمين عىل الشاشة للوصول إىل اإلعدادات واألوضاع العامة
لساعتك الذكية.

التمارين ونظام تحديد المواقع
اسحب لليسار من الساعة للعثور عىل تطبيق “التمارين” ،فهو يتت ّبع
اإلحصاءات في الوقت الفعلي ،بما في ذلك معدّل ضربات القلب،
لتمارين محددة .تحتوي التمارين الخارجية ،ومن بينها الجري ،وركوب
الد ّراجات ،والتنزّه سيرًا عىل األقدام وغيرها ،عىل خيار تحديد المواقع
لتت ّبع مسارك.

السرعة والمسافة في الوقت الفعلي

أثناء الجري وركوب الد ّراجات ،يمكنك االطالع عىل اإلحصائيات في
الوقت الفعلي مثل الخطوات أو المسافة أو الدورات أو معدّل ضربات
القلب.

7.

المن ّبهات الصامتة
يمكنك ضبط من ّبه صامت عىل ساعتك الذكية  .Versa 3سوف تهتز
ساعتك الذكية برفق إليقاظك في الصباح أو تنبيهك في وقت مع ّين
من اليوم.
ً
مرة أخرى في
إذا لم تُوقف المن ّبه ،فسوف يعاود إصدار التنبيه
غضون  9دقائق.

خدمة الدفع Fitbit Pay
توفر ساعتك الذكية خدمة الدفع  ،Fitbit Payمما يتيح لك استخدام
بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم المباشر المؤهلة عبر .Versa 3
استمتع بإجراء عمليات شراء في المتاجر التي تقبل الدفع الذكي بدون
تالمس ،حتى عندما تسافر دول ًيا.

رمز PIN

قم بتعيين رمز تعريف شخصي ( )PINمك ّون من  4أرقام للمساعدة في
الحفاظ عىل أمان ساعتك الذكية  .Versa 3يجب إدخال رمز التعريف
الشخصي ( )PINالستخدام خدمة الدفع .Fitbit Pay
للحصول عىل مزيد من المعلومات حول خدمة الدفع  ،Fitbit Payبما
في ذلك البنوك المشارِكة ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني
.Fitbit.com/Fitbit Pay

8.

عناصر التحكّم بالموسيقى
استخدم ساعتك الذكية  Versa 3للتحكّم في األغاني التي يتم تشغيلها
عىل هاتفك إذا كان قري ًبا .تشمل تطبيقات الموسيقى المدعومة
 Spotifyو.Deezer
استخدم سماعات مدعومة بتقنية بلوتوث مع ساعتك الذكية Versa 3
تخطيها بدون استخدام هاتفك.
لتشغيل األغاني أو إيقافها مؤقتًا أو
ّ

ميزة الشاشة الدائمة
استخدم هذا الوضع لمشاهدة إحصاءات النشاط والتحقق من الوقت
بلمحة سريعة .سوف ترى الساعة وعمر البطارية وبعض إحصاءات
.Fitbit
قم بتشغيل ميزة الشاشة الدائمة إلظهار الوقت عىل ساعتك الذكية،
حتى عندما ال تتفاعل مع الشاشة أو تنظر إليها ،ويمكنك القيام بذلك
بالذهاب إىل “اإلعدادات” عىل  .Versa 3ستؤثر هذه الميزة عىل عمر
البطارية.

9.

صحة المرأة
تت ّبعي دورتك الشهرية واعرفي األعراض وغيرها الكثير.

يمكنك تت ّبع
عند اختيار االشتراك من خالل تطبيق ،Fitbit
ِ
مواعيد دورتك من خالل .Inspire 2

10.

البطارية والشحن
للشحن ،قم بتوصيل الجزء الخلفي من ساعتك الذكية
 Versa 3بكابل الشحن الممغنط حتى يستقر في مكانه.
ستعرض الشاشة مؤشر مستوى شحن البطارية .قد
يستغرق شحن جهازك بالكامل ما يصل إىل ساعتين،
وذلك بناء عىل مستوى شحن البطارية الحالي .إذا كنت
دائم الحركة والتنقل ،فاحرص عىل استخدام خاصية
الشحن السريع مما سيمنح ساعتك الذكية شحنًا لمدة
يوم كامل خالل  12دقيقة فقط.
تدوم بطارية  Versa 3من  Fitbitالمشحونة بالكامل
ألكثر من  6أيام .يرجى المالحظة أن عمر البطارية ودورات
الشحن قد تختلف حسب االستخدام ،واإلعدادات وغيرها
من العوامل األخرى .قد تتباين النتائج الفعلية.

تغيير سوار ساعتك الذكية
تأتي  Versa 3مز ّودة بسوار صغير ُمرفق وسوار سفلي كبير إضافي
في العلبة.
اقلب الساعة الذكية .اضغط عىل المزالج ثم اسحب السوار برفق
لفصله عن الساعة الذكية.

11.

ارتداء ساعتك الذكية
 Versa 3من Fitbit
أدخِ ل السوار عبر الحلقة األوىل واضغط عليه في اإلبزيم .ثم أدخِ ل طرف
السوار عبر الحلقة الثانية.
كاف ليتحرك بسهولة
طوال اليوم :ارت ِد السوار بحيث يكون واسعً ا بشكل
ٍ
لألمام والخلف حول معصمك.
أثناء التدريبات :احرص عىل تثبيت السوار بإحكام بحيث يكون مسطحًا
بعرض  2-1إصبع فوق عظمة الرسغ.
َ
الحظت ته ُّيجًا في البشرة ،يرجى إزالة ساعتك الذكية .لمزيد من
إذا
المعلومات ،راجع نصائحنا حول االرتداء والعناية.

12.

األسئلة الشائعة
كيفية يمكنني مزامنة ساعتي الذكية
من Fitbit؟

يُقصد بعملية المزامنة نقل البيانات التي تجمعها ساعتك إىل تطبيق  .Fitbitتعتمد الساعات الذكية من
 Fitbitعىل تقنية البلوتوث لتحقيق المزامنة مع الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.

قائمة المتطلبات:
-

هل هاتفك الذكي/جهازك اللوحي متوافق؟ – www.fitbit.com/devices
التأكد من تحديث برنامج تطبيق وساعة  Fitbitوف ًقا ألحدث اإلصدارات
تشغيل إعدادات خاصية االتصال بالبلوتوث
التأكد من شحن بطارية ساعتك الذكية من Fitbit

بعد ذلك ،يُرجى القيام بالخطوات التالية:

 الخروج من تطبيق ( Fitbitال تقم بحذفه) إيقاف خاصية البلوتوث في هاتفك وتشغيلها مرة أخرى فتح تطبيق Fitbitّ
تعذر عملية المزامنة ،ف ُيرجى إعادة تشغيل ساعتك الذكية من ( Fitbitيُرجى االطالع عىل
 في حالةالخطوة التالية لمعرفة كيفية القيام بذلك!)

كيف يمكنني إعادة تشغيل ساعتي الذكية
من Fitbit؟
َ
واجهت إحدى المشكالت التالية ،ف ُيرجى إعادة تشغيل ساعتك الذكية:
إذا
-

ُ
تعذر المزامنة
عدم االستجابة عند الضغط عىل األزرار أو النقرات أو السحب بأطراف األصابع عىل الشاشة في أي اتجاه
ُّ
تعذر تشغيل الساعة رغم شحنها
ُّ
تعذر تت ُّبع خطواتك أو إحصاءات أخرى
عدم عرض اإلشعارات

إيقاف ساعاتك الذكية وإعادة تشغيلها بدون حذف أية بيانات تخص األنشطة:
ثوان.
 يُرجى الضغط باستمرار عىل زر ساعتك الذكية لمدة 10ٍ

13.

مزيد من المعلومات

االطالع عىل الروابط أدناه.
للمزيد من المعلومات حول مجموعة متنوعة من األسئلة الشائعة ،يُرجى
ّ

 Versa 3من Fitbit
• كيف أبدأ باستخدام ساعتي الذكية  Versa 3من Fitbit
• كيفية شحن ساعتك الذكية من Fitbit
• تحديد األعطال وإصالحها أثناء شحن ساعتك الذكية
• فترات المناطق النشطة ،طريقة جديدة ومخصصة من  Fitbitلقياس نشاطك الجسدي
• كيف تقوم  Fitbitباحتساب المسافات المقطوعة والطوابق التي تم صعودها
• كيف تقوم  Fitbitبتت ُّبع معدّل ضربات القلب
• كيف تقوم  Fitbitبتت ُّبع النوم
• كيف تقوم  Fitbitبتت ُّبع السعرات الحرارية
• ما هي التمارين التي تقوم  Fitbitبتت ُّبعها
• معلومات حول كيفية إعادة تشغيل الساعات الذكية من Fitbit
• مزيد من المعلومات حول السباحة واالستحمام اثناء ارتداء ساعتك الذكية من Fitbit

تطبيق Fitbit
• األجهزة المتوافقة مع Fitbit
• خدمة Fitbit Premium
• استخدام الساعة الذكية من  Fitbitمع أجهزة Android
• كيفية تغيير اللغة
عام
• كيفية تفعيل خاصية استالم إشعارات الهاتف عبر الساعات الذكية من Fitbit
• معلومات حول ضمان Fitbit
ُ
توافر خدمة الدفع  ،Fitbit Payبما في ذلك البنوك المشارِكة في كل دولة
•
• سياسات خصوصية أجهزة Fitbit

14.

معلومات حول السالمة
يُرجى زيارة  www.fitbit.com/legal/safety-instructionsللحصول عىل معلومات كاملة بشأن السالمة
والمنتج

االرتداء والعناية

قد يعاني بعض المستخدمين من تهيج البشرة عند استخدام هذا المنتج .للحد من تهيج الجلد ،اتبع أربعة
ً
جافا؛ ( )3وال ترتديه ضي ًقا للغاية؛ ( )4وأرِح
نصائح بسيطة لالرتداء والعناية )1( :أبق السوار نظي ًفا؛ ( )2وأبقه
معصمك عن طريق إزالة السوار لمدة ساعة بعد االرتداء المطول .للمزيد من النصائح حول االرتداء والعناية،
يُرجى زيارة  .www.fitbit.com/productcareوللحصول عىل مزيد من نصائح االرتداء والعناية ،يُرجى زيارة
.www.fitbit.com/productcare

البطارية

قم بشحن البطارية وفقا ً لمعلومات السالمة والمنتج .البطارية اشحن البطارية وف ًقا لمعلومات السالمة
والمنتج يجب أال تتم صيانة البطارية إال بواسطة  Fitbitأو مزود خدمة معتمد منها ،فال تحاول إصالحها أو
استبدالها بنفسك ..قد تُلحق المواد الموجودة في هذا المنتج وبطاريته ضر ًرا بالبيئة أو تتسبب في حدوث
نحو غير مالئم.
إصابة إذا تم التعامل معها أو التخلص منها عىل
ٍ

التداخل مع األجهزة الطبية

قد يشتمل هذا المنتج وكابل الشحن عىل مك ّونات ممغنطة والتي قد تتداخل مع بعض األجهزة الطبية
اإللكترونية ،مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان .إذا كنت تستخدم أي جهاز طبي مماثل،
يُرجى استشارة طبيبك قبل استخدام المنتج.

التعرض للتردد الالسلكي

ساعات  Fitbitالذكية وأجهزة التتبع الخاصة باللياقة البدنية مخصصة لالرتداء في المعصم أو للتثبيت عىل
المالبس ..وقد يؤدي عدم استخدام منتجاتنا عىل النحو المقصود إىل التعرض لقدرٍ من الترددات الالسلكية
يتجاوز الحدود الموصى بها.

تفادي اإلضرار بالسمع

لتفادي اإلضرار المحتمل بالسمع ،ال تستخدم منتجاتنا مع تشغيل الصوت بمستويات عالية لفترات طويلة.

15.

ضمان منتج محدود
يرجى زيارة  www.fitbit.com/legal/returns-and-warrantyللحصول عىل معلومات كاملة عن كفالة
المنتج المحدودة لدينا .وفي حال وجود تعارض بين هذا الملخص وشروط كفالة المنتج المحدودة ،تسود
كفالة المنتج المحدودة.
تضمن شركة  Fitbitللمشتري األصلي أن تكون األجهزة المشمولة التي تحمل العالمة التجارية لشركة
 Fitbitو/أو ملحقاتها ،إذا كانت جديدة ،خالية من عيوب المواد والصنعة في ظل االستخدام العادي لمدة
سنة واحدة من تاريخ الشراء ،باستثناء أن فترة الكفالة تكون سنتين من تاريخ الشراء بواسطة المشتري
األصلي في أي مكان في المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا ..إذا األجهزة المدرجة و/أو ملحقاتها التي
تحمل العالمة التجارية لشركة  Fitbitمجددة وتجديدها معتمد من قبل شركة  Fitbitأو من ينوب عنها ،فقد
تكون فترة الكفالة المعمول بها أقصر.
ال تقدم شركة  Fitbitكفالة ضد االستهالك العادي وال األضرار الناجمة عن الحوادث أو سوء االستخدام.
للحصول عىل خدمة الكفالة ،يرجى التواصل مع قسم دعم العمالء في شركة  Fitbitعبر
 .www.help.fitbit.comومع مراعاة الشروط الكاملة ومعلومات الكفالة التفصيلية الموجودة عىل
 ،www.fitbit.com/legal/returns-and-warrantyإذا قدمت مطالبة صالحة بموجب هذا الضمان،
ستقوم شركة  ،Fitbitحسب اختيارها وإىل الحد الذي يسمح به القانون ،إما بإصالح أو استبدال الجهاز أو
الملحق المعيب .وال تسري هذه الكفالة إال في الواليات القضائية التي يُباع فيها المنتج من قبل شركة
 Fitbitأو البائعين المعتمدين منها .وقد تطالبك شركة  Fitbitبتقديم تفاصيل إثبات الشراء و/أو االلتزام
بالمتطلبات األخرى قبل تلقي خدمة الكفالة .وتعد المزايا التي تتضمنها هذه الكفالة مضافة إىل الحقوق
المتاحة لك بموجب حقوق الكفالة القانونية.
بالنسبة للعمالء في أستراليا :تصلك بضائعنا مع ضمانات ال يمكن استثناؤها بموجب قانون
المستهلك األسترالي .ويحق لك استبدال السلعة أو استرداد ثمنها في حالة الخلل الكبير وكذلك
التعويض عن أي خسارة أو ضرر آخر باإلمكان التنبؤ به إىل ح ٍد معقول .يحق لك ً
أيضا طلب إصالح
السلعة أو استبدالها إذا لم تكن جودتها مقبولة وكان الخلل ال يرقى إىل مستوى الخلل الكبير .وتجدر
اإلشارة إىل أن كفالة المنتج المحدودة في أستراليا ُمقدمة من شركة ( Fitbitأستراليا) الخاصة المحدودة،
وعنوانها  .AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, NSW 2000هاتف.+(877) 623-4997 : 
يرجى زيارة  www.fitbit.com/legal/returns-and-warrantyللحصول عىل معلومات كاملة عن كفالة  
المنتج المحدودة لدينا.
توافر مراكز اإلصالح/قطع الغيار :قد ال تتوفر مراكز اإلصالح أو قطع الغيار الخاصة بمنتجك أو عىل
مستوى منطقتك ،وقد يتم استبدال المنتجات المعروضة لإلصالح بمنتجات جديدة مماثلة بدال ً من
إصالحها .للحصول عىل مزيد من المعلومات ،يُرجى االطالع بالكامل عىل صفحة ضمان المنتج
المحدود المذكورة أعاله.

16.

إشعارات الملكية الفكرية
جميع الحقوق محفوظة لـ© .Fitbit, Incيُعد كل من  Fitbitوشعار  Fitbitعالمتين تجاريتين أو عالمتين
تجاريتين مسجلتين لشركة  Fitbitفي الواليات المتحدة وبلدان أخرى .يمكن العثور عىل عالمات تجارية
إضافية لشركة  Fitbitعىل  .www.fitbit.com/legal/trademark-listوتعد العالمات التجارية لألطراف
الثالثة ملكية خاصة بمالكيها المعنيين .وبإمكانك االطالع عىل إشعار براءة االختراع بموجب القسم (287أ)
من قانون الواليات المتحدة رقم  35عىل  .pat.fpat.coكما يمكن اإلطالع عىل إشعارات برمجيات المصدر
المفتوح عىل .www.fitbit.com/legal

17.

المعلومات التنظيمية
)FCC( بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية

. من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية15 هذا الجهاز يتوافق مع الجزء

معلومات وزارة الصناعة الكندية

.CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع المعيار الكندي

إعالن المطابقة المبسط لالتحاد األوروبي
 ويتوفر النص الكامل إلعالن. لالتحاد األوروبي2014/53/ ) متوافق مع التوجيهFB512  أن هذا المنتج الالسلكي (رقم الطراز.Fitbit, Inc تُعلن بموجبه شركة
.www.fitbit.com/legal/safety-instructions  عىل، بما في ذلك نطاقات التردد وأقصى طاقة تردد السلكي،المطابقة الخاص باالتحاد األوروبي
.) (ديسيبل بالمللي وات20  طاقة التردد الراديوي القصوى،) (ميغاهرتز2483.5-2400 نطاق التردد

• إعالن المطابقة المبسط لالتحاد األوروبي
 ويتوفر النص الكامل إلعالن المطابقة األوروبي عىل العنوان التالي عىل.2014/53/EU  متوافق مع التوجيه األوروبيFB512  بموجبه أن نوع المعدات الراديوية طراز.Fitbit, Inc تعلن
www.fitbit.com/safety :شبكة اإلنترنت
• 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

معلومات التخلص من المنتج وإعادة تدويره

 أو نقطة جمع، احرص عىل التخلص من هذا المنتج في مركز خاص بإعادة التدوير.يشير الرمز أعاله إىل أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية العادية
.المخلفات المحددة من قبل السلطات المحلية

18.

مزيد من المعلومات
للمزيد من المعلومات ،يُرجى االطالع عىل دليل المستخدم الخاص بـ  Senseهنا
https://help.fitbit.com/manuals/manual_sense_en_US.pdf

احصل عىل الدعم
للتواصل معك وتقديم الدعم ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني https://myhelp.fitbit.com/s/support
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