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Konfiguracja 
smartwatcha Versa 4
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Pobierz i zainstaluj aplikację Fitbit z jednej 
z poniższych lokalizacji:

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

* Skorzystaj z kompatybilnego iPhone'a, iPada lub telefonu z systemem Android: www.fitbit.com/devices

Otwórz aplikację Fitbit i wybierz opcję Dołącz do Fitbit.
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UZYSKAJ 
POMOC
Aby uzyskać pomoc, otwórz 
stronę help.fitbit.com.

Postępuj zgodnie z instrukcjami 
na ekranie, aby utworzyć konto 
i połączyć (sparować) urządzenie 
Fitbit z telefonem lub tabletem.

Sparowanie umożliwia komunikację 
(synchronizację danych) między urządzeniem 
Fitbit a telefonem lub tabletem.

Informacje dla nowych 
użytkowników urządzeń Fitbit

iPhone, iPad lub telefon z systemem Android.

http://fitbit.com/devices
http://help.fitbit.com
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Wraz ze 
smartwatchem 
Versa 4 otrzymujesz 
6-miesięczny dostęp 
do Fitbit Premium*
Premium oferuje użytkownikom 
Fitbit dodatkowe możliwości 
i podpowiedzi.

Wyłącznie dla nowych oraz powracających użytkowników Premium. Członkostwo musi zostać aktywowane w ciągu 60 dni od aktywacji 
urządzenia (wymaga ważnej metody płatności). Anuluj członkostwo przed jego zakończeniem, aby uniknąć cyklicznych opłat. Treści i funkcje 

mogą ulec zmianie. Obowiązuje regulamin. Tutaj znajdziesz regulamin użytkowania. Pomoc uzyskasz tutaj.

Wykorzystaj statystyki na wyświetlaczu, 
aby lepiej poznać swoje potrzeby 
i możliwości. Dzięki zaawansowanemu 
monitorowaniu snu, zestawowi gier 
i testów oraz sesjom medytacji usługa 
Premium pomaga budować zdrowe 
nawyki i prowadzić zdrowy styl życia.

Fitbit Premium

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


Jak korzystać 
ze smartwatcha Versa 4

Sprawdź, ile niesamowitych rzeczy 
potrafi smartwatch Versa 4!



Przesuń palcem w lewo lub prawo na wyświetlaczu, aby uzyskać szybki 
dostęp do podstawowych informacji.

-  Timer – szybko zacznij odliczać czas trwania następnego setu, sprintu lub wypieku 
porcji energetycznych ciastek.

-  Pogoda – przygotuj się na nadchodzący dzień dzięki prognozie pogody dostępnej 
bezpośrednio w zegarku.

- Ćwiczenie – znajdź dane z ostatnich aktywności i szybko rozpocznij ulubiony trening.

- Główny cel – szybko sprawdzaj postępy w realizacji swojego najważniejszego celu.

- Główna aktywność – szybko sprawdź podsumowanie poziomu aktywności w ciągu dnia. 

- Tętno – sprawdzaj kondycję serca dzięki monitorowaniu tętna w czasie rzeczywistym. 

-  Sen – lepiej poznaj swój sen dzięki podsumowaniu z poprzedniej nocy, skrótom do 
najbliższych budzików i wskazówkom dotyczącym lepszego snu.

Kafelki w aplikacji Fitbit możesz modyfikować i przestawiać.

Zrobione kroki

Pokonany dystans

Aktywne minuty przy umiarkowanej lub intensywnej aktywności

Spalone kalorie (przez cały dzień, również podczas odpoczynku)

Noś smartwatch Versa 4 codziennie, aby śledzić szereg statystyk.

Kafelki

Tętno i strefy z całego dnia

Sen

Wskaźniki zdrowotne

Fitbit – podstawowe 
informacje
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Przesuń palcem w górę na tarczy zegara, aby wyświetlić 
wszystkie powiadomienia o połączeniach, wiadomościach 
i wydarzeniach z kalendarza. Kiedy telefon i smartwatch 
Versa 4 są we wzajemnym zasięgu, Versa 4 otrzymuje 
powiadomienia o przychodzących rozmowach 
i wiadomościach. 

Smartwatch zasygnalizuje przychodzące powiadomienie 
delikatną wibracją. Jeśli nie przeczytasz go od razu,  
zostanie ukryte. 

Dotknij powiadomienia, aby odesłać jedną z szybkich 
odpowiedzi lub nagrać wiadomość głosową (tylko Android).

Włącz powiadomienia w aplikacji Fitbit.
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Powiadomienia

Szybkie ustawienia
Przesuń palec w dół na wyświetlaczu, aby wyświetlić 
podstawowe ustawienia i tryby smartwatcha.



Monitoruj kondycję swojego serca z pomocą specjalnych 
funkcji urządzenia i aplikacji Fitbit.

Powiadomienia o wysokim i niskim tętnie

Tętno to jeden z kluczowych wskaźników zdrowotnych. 
Dlatego też Versa 4 informuje, gdy przekroczy ono 
ustawiony dolny lub górny próg.

Całodobowe monitorowanie tętna z funkcją 
PurePulse 2.0

Optymalizuj treningi oraz monitoruj całodzienną aktywność, 
spalanie kalorii i sen dzięki funkcji ciągłego pomiaru 
tętna PurePulse. Następnie sprawdzaj zmiany w tętnie 
spoczynkowym i wydolności (pułap VO2) w aplikacji Fitbit.

Włącz powiadomienia w aplikacji Fitbit.
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Funkcje oceny 
kondycji serca



Przesuń palcem po wyświetlaczu w lewo od zegara, 
aby otworzyć aplikację Ćwiczenia. Podczas konkretnych 
aktywności monitoruje ona statystyki, np. tętno, w czasie 
rzeczywistym. Dzięki modułowi GPS po zakończeniu 
aktywności, np. biegu, jazdy na rowerze lub pieszej 
wycieczki, możesz sprawdzić mapę z trasą.

Tempo i dystans w czasie rzeczywistym

Podczas biegu lub jazdy na rowerze możesz na bieżąco 
sprawdzać takie statystyki, jak kroki, dystans, etapy 
czy tętno.
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Ćwiczenia + GPS

Fitbit Pay

Urządzenia z funkcją Fitbit Pay wyposażone są we 
wbudowany czip NFC, dzięki czemu możesz płacić 
kartami kredytowymi i debetowymi zapisanymi 
w smartwatchu Versa 4.

Zakupy możesz robić w sklepach akceptujących 
płatności zbliżeniowe, także za granicą.

Kod PIN

Ustal osobisty, 4-cyfrowy kod PIN, aby zabezpieczyć 
smartwatch Versa 4. Kod PIN jest konieczny do korzystania 
z funkcji Fitbit Pay.

Fitbit Pay
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Wyświetlaj godzinę na zegarku, nawet jeśli nie 
używasz ekranu.

Funkcję Always-on Display włączysz w ustawieniach 
smartwatcha Versa 4. Korzystanie z tej funkcji wpływa 
na żywotność baterii.

Funkcja Always-On 
Display

Inteligentne budzenie

Dzięki funkcji Inteligentnego budzenia wstajesz w lepszym 
nastroju i z nowymi pokładami energii. Ten inteligentny 
budzik włącza się w optymalnej fazie snu – nie później 
niż 30 minut przed ustawioną godziną.

Ciche budzenie

Ustaw ciche budzenie w smartwatchu Versa 4. Urządzenie 
obudzi Cię rano delikatną wibracją lub posłuży jako 
przypomnienie w ciągu dnia.

Jeśli nie wyłączysz budzenia, zostanie ono ponowione po 
9 minutach.

Budziki



Bateria i ładowanie

Żeby naładować smartwatch Versa 4, podłącz tylną część 
urządzenia do magnetycznego kabla ładującego, aż 
wskoczy on automatycznie na swoje miejsce.

Na wyświetlaczu pojawi się odczyt poziomu naładowania 
baterii. W zależności od bieżącego stanu baterii pełne 
naładowanie urządzenia może potrwać do 2 godzin.

W pełni naładowana bateria smartwatcha Fitbit Versa 4 
wystarcza na ponad 6 dni. Pamiętaj, że żywotność baterii 
i cykle ładowania zależą od częstotliwości korzystania 
z urządzenia, ustawień i wielu innych czynników.
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Ładowanie 



Zakładanie 
smartwatcha Versa 4

Zakładanie smartwatcha Versa 4

Przesuń opaskę przez pierwszą pętlę i wciśnij ją na bolec. 
Następnie przeciągnij koniec opaski przez drugą pętlę.

Cały dzień: Zakładaj opaskę na tyle luźno, by przesuwała 
się swobodnie w górę i w dół nadgarstka.

Podczas treningu: Opaska musi przylegać płasko, 
1-2 szerokości palca powyżej kości nadgarstka.

Jeśli zauważysz, że skóra nadgarstka jest podrażniona, 
zdejmij urządzenie. Sprawdź szczegółowe 
wskazówki dotyczące noszenia i pielęgnacji.

Zdejmowanie opaski

Zestaw Versa 4 zawiera małą opaskę przypiętą do 
urządzenia i dodatkową, drugą dużą dolną opaskę, 
która znajduje się w pudełku.

Obróć smartwatch. Naciśnij zatrzask i delikatnie 
wyciągnij opaskę ze smartwatcha.
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Zdejmowanie opaski

http://fitbit.com/global/us/product-care
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Wyłącz i ponownie uruchom urządzenie w razie wystąpienia 
następujących problemów:

-  Brak synchronizacji
-   Nie reaguje na przyciskanie przycisków, dotykanie ekranu lub przeciąganie palców 

wzdłuż ekranu
-  Bateria jest naładowana, ale urządzenie się nie uruchamia
-  Brak śledzenia kroków lub innych statystyk
-  Nie wyświetlają się powiadomienia

Ponowne uruchomienie spowoduje wyłączenie i włączenie urządzenia 
bez usuwania danych dotyczących ćwiczeń:

-  Naciśnij i przytrzymaj przycisk z boku na 10 sekund, żeby zrestartować urządzenie.

Synchronizacja to proces transferu danych gromadzonych przez urządzenie do aplikacji 
Fitbit. Urządzenia Fitbit synchronizują się z telefonami i tabletami przez Bluetooth.

Lista kontrolna:
-  Czy Twój telefon/tablet jest kompatybilny? – fitbit.com/devices
-   Czy masz najnowszą wersję aplikacji Fitbit oraz oprogramowania sprzętowego 

w urządzeniu?
-  Czy Bluetooth jest włączony?
-  Czy bateria urządzenia Fitbit nie wymaga ładowania?

Następnie spróbuj tych czynności:
-  Wymuś zamknięcie aplikacji Fitbit (nie usuwaj jej).
-  Wyłącz i ponownie włącz Bluetooth w telefonie.
-  Otwórz aplikację Fitbit.
-   Jeżeli synchronizacja nie zaczęła się, wyłącz i włącz urządzenie Fitbit 

(wskazówki znajdziesz poniżej).

Jak zsynchronizować 
urządzenie Fitbit?

Jak wyłączyć i ponownie włączyć 
urządzenie Fitbit?

Często zadawane 
pytania

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


Więcej informacji
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Dodatkowe informacje na temat różnych często zadawanych pytań można znaleźć 

na poniższych stronach.

Fitbit Versa 4

• Jak zacząć korzystać ze smartwatcha Fitbit Versa 4

•  Jak monitorować sen z urządzeniem Fitbit?

• Jak monitorować treningi z urządzeniem Fitbit?

• Co warto wiedzieć o Fitbit Pay?

• Jak poruszać się po urządzeniu Fitbit?

•  Jak wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie Fitbit?

•  Czy mogę pływać lub kąpać się z urządzeniem Fitbit?

Aplikacja Fitbit

• Urządzenia obsługiwane przez Fitbit

• Jak korzystać z aplikacji Fitbit?

• Co warto wiedzieć o Fitbit Premium?

• Co to jest wynik Codziennej gotowości w aplikacji Fitbit?

• Co warto wiedzieć o wskaźnikach zdrowotnych w aplikacji Fitbit?

Ogólne

• Jaka jest polityka Fitbit w zakresie zwrotów i gwarancji?

• Noszenie i pielęgnacja urządzenia Fitbit

• Polityka prywatności Fitbit

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2476.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1314.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1935.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2236.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2086.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1186.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1598.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1598.htm
https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2435.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2437.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2470.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2462.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1126.htm
https://www.fitbit.com/global/us/product-care
https://www.fitbit.com/global/us/legal/privacy-policy


Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i produktu znajdziesz na stronie 
fitbit.com/legal/safety-instructions.

Noszenie i pielęgnacja
W trakcie używania produktu u niektórych użytkowników mogą wystąpić podrażnienia 
skóry. Aby obniżyć ryzyko ich wystąpienia, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami: 
1) regularnie myj urządzenie; 2) przed użyciem wysusz urządzenie; 3) nie zaciskaj paska 
ani opaski zbyt mocno; 4) po dłuższym okresie noszenia zdejmij urządzenie na godzinę, 
żeby dać nadgarstkowi odpocząć. Więcej informacji na temat noszenia i pielęgnacji 
znajdziesz na stronie www.fitbit.com/productcare. Jeśli zauważysz oznaki podrażnienia 
skóry lub odczuwasz dyskomfort na nadgarstku lub dłoni, zdejmij produkt.

Bateria
Ładuj baterię zgodnie z informacjami dotyczącymi produktu i kwestii bezpieczeństwa. 
Nie wolno ładować baterii, gdy produkt jest mokry lub założony na nadgarstek. Baterię 
może serwisować tylko firma Fitbit lub autoryzowany serwis. Nie wolno samodzielnie 
próbować naprawić ani wymienić baterii. Niewłaściwe obchodzenie się z substancjami 
znajdującymi się w produkcie lub baterią bądź ich nieprawidłowa utylizacja mogą być 
szkodliwe dla środowiska i zdrowia.

Zakłócenie pracy urządzeń medycznych
Produkt i kabel ładowania mogą zawierać magnesy zakłócające działanie niektórych 
elektronicznych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca lub defibrylatory. 
Jeśli używasz takiego urządzenia medycznego, przed użyciem produktu skonsultuj 
się z lekarzem. 

Narażenie ne fale radiowe
Smartwatche i trackery Fitbit są przeznaczone do noszenia na nadgarstku lub przypinania 
do odzieży. Korzystnie z produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem może spowodować 
przekroczenie dopuszczalnych wartości narażenia na działanie fal radiowych.

Unikanie uszkodzenia słuchu
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie należy przez dłuższy czas słuchać głośno muzyki 
przy użyciu naszych produktów.
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Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

http://fitbit.com/global/us/legal/safety-instructions
http://fitbit.com/productcare


Więcej informacji na temat ograniczonej gwarancji na produkty znajdziesz na 
stronie www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty. Jeśli jakikolwiek zapis w tym 
podsumowaniu jest sprzeczny z warunkami ograniczonej gwarancji na produkt, 
zapisy gwarancji są wiążące.

Fitbit gwarantuje oryginalnemu nabywcy, że nabyty nowy Produkt Fitbit lub akcesoria 
Fitbit pozostaną wolne od wad materiału i wykonawstwa przez okres jednego (1) roku 
od daty zakupu, z wyłączeniem rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i Szwajcarii, w przypadku których okres gwarancji wynosi dwa (2) lata od daty zakupu. 
Jeśli zakupiony produkt Fitbit lub akcesoria Fitbit są odnowione przez lub w imieniu 
Fitbit, okres gwarancji może być krótszy. 

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem 
lub niewłaściwym użytkowaniem. 

Aby skorzystać z gwarancji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Fitbit 
na stronie help.fitbit.com. Zgodnie z warunkami i wymaganiami gwarancyjnymi 
zapisanymi na stronie www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty, jeśli prześlesz 
prawidłowe zgłoszenie podlegające tej gwarancji, Fitbit wedle swego uznania i w zakresie 
dopuszczalnym przez prawo naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub akcesorium. 
Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie w jurysdykcjach, w których produkty sprzedaje 
Fitbit lub autoryzowani dystrybutorzy. Przed realizacją usługi gwarancyjnej Fitbit może 
wymagać przedstawienia dowodu zakupu lub spełnienia innych wymagań. Niniejsza 
gwarancja stanowi uzupełnienie ustawowych praw użytkownika.

Dla konsumentów w Australii: Nasze towary są objęte gwarancjami, których zgodnie 
z australijskim prawem konsumentów nie można wyłączyć. Konsument ma prawo do 
wymiany lub zwrotu środków za poważne usterki oraz rekompensaty za inne straty lub 
uszkodzenia, które można w uzasadnionym stopniu przewidzieć. Konsument ma także 
prawo do naprawy lub wymiany produktów, jeśli nie są one akceptowalnej jakości, 
a usterka nie stanowi poważnej usterki. W Australii obowiązuje ograniczona gwarancja 
udzielana przez Fitbit (Australia) Pty Ltd, Tower One - International Towers Sydney  
Level 46, 100 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW, Sydney, 2000, Australia.  
Tel.: +61 1800 875234. Pełny zapis gwarancji dla konsumentów z Australii znajdziesz  
na stronie www.fitbit.com/au/legal/returns-and-warranty. 

Dostępność punktów serwisowych i części zamiennych: W przypadku danego produktu 
lub regionu serwis lub części zamienne mogą być niedostępne, a towary przesłane do 
naprawy mogą zostać wymienione na produkty odnowione równorzędnego typu, a nie 
naprawione. Więcej informacji znajdziesz na stronie dotyczącej ograniczonej gwarancji 
na produkty, której adres podaliśmy powyżej.
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Ograniczona gwarancja 
na produkt 

http://fitbit.com/global/us/legal/returns-and-warranty
http://myhelp.fitbit.com/s/home?language=en_US
http://fitbit.com/global/us/legal/returns-and-warranty
http://fitbit.com/global/au/legal/returns-and-warranty


©Fitbit, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fitbit i logo Fitbit są znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi Fitbit LLC w USA i innych krajach. Dodatkowe 
znaki towarowe Fitbit zamieszczono na stronie www.fitbit.com/legal/trademarklist. 
Pozostałe znaki handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Informacje o patencie 
na podstawie art. 35 amerykańskiego kodeksu cywilnego, paragraf 287, ustęp a, można 
znaleźć na stronie pat.fpat.co. Informacje o oprogramowaniu open source można znaleźć 
na stronie www.fitbit.com/legal.
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Informacje o własności 
intelektualnej

http://fitbit.com/global/us/legal/trademark-list
https://www.fitbit.com/global/us/legal


Oświadczenie dotyczące przepisów FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Informacje dotyczące przepisów IC 
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z normą CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Utylizacja i recykling

Fitbit LLC niniejszym deklaruje, że ten produkt bezprzewodowy (numer produktu podano na kodzie kreskowym UPC) jest zgodny 
z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności, w tym informacje dotyczące pasma częstotliwości i maksymalnej mocy 
nadajnika radiowego, są dostępne na stronie www.fitbit.com/legal/safety-instructions.
Pasmo częstotliwości: 2400–2483,5 MHz Maks. moc radia: <13 dBm EIRP; <42 dBuA/m przy 10 m.

Powyższy symbol oznacza, że produkt należy utylizować oddzielnie od standardowych odpadów domowych. Produkt należy oddać do 
odpowiedniego punktu zbiórki lub recyklingu wskazanego przez władze lokalne.
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Informacje dotyczące 
zgodności z przepisami

•  Simplified EU Declaration of Conformity 
Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB523 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of 
conformity is available at the following internet address: fitbit.com/safety

•  Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB523 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-
Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: fitbit.com/safety

•  Declaración UE de Conformidad simplificada
Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB523 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: fitbit.com/safety

•  Déclaration UE de conformité simplifiée
Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB523 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité 
sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : fitbit.com/safety

•  Dichiarazione di conformità UE semplificata
Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB523 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione  
di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: fitbit.com/safety

http://fitbit.com/global/us/legal/safety-instructions
http://fitbit.com/safety
http://fitbit.com/safety
http://fitbit.com/safety
http://fitbit.com/safety
http://fitbit.com/safety


Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia Versa 4 tutaj 
help.fitbit.com/manuals/manual_versa_4_en_US.pdf
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Więcej informacji

Uzyskaj pomoc
Aby uzyskać pomoc w języku polskim, otwórz stronę help.fitbit.com.

http://help.fitbit.com/manuals/manual_versa_4_en_US.pdf
https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=en_US

