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Introducere
Bun venit la Fitbit Ace 3, următoarea generație de trackere pentru monitorizarea activității și a
somnului, care le permite copiilor cu vârsta de cel puțin 6 ani să fie activi într-un mod distractiv
și care îi ajută să deprindă obiceiuri sănătoase alături de întreaga familie.
Alocă-ți un moment pentru a examina informațiile complete privind siguranța la
fitbit.com/safety. Dispozitivul Ace 3 nu este conceput să ofere date medicale sau științifice.

Ce conține pachetul
Cutia dispozitivului Ace 3 cuprinde:

Tracker

Cablu de încărcare
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Configurare Ace 3
Află cum să configurezi dispozitivul Ace 3. Conectează-te sau creează-ți propriul cont Fitbit, apoi
creează un cont de familie și un cont pentru copii.

Pentru a configura un cont, ți se solicită să introduci informații precum înălțimea copilului pentru
a ajuta la calcularea activității acestuia.
Pentru a utiliza anumite caracteristici și a vedea toate datele colectate de dispozitivul Ace 3,
deschide modul pentru copii din aplicația Fitbit.

Încărcarea dispozitivului
Dacă este complet încărcat, dispozitivul Fitbit Ace 3 are o durată a bateriei de până la 8 zile.
Durata bateriei variază în funcție de utilizare și de alți factori; fețele de ceas animate necesită o
încărcare mai frecventă.
Pentru a încărca dispozitivul Ace 3:
1. Introdu cablul de încărcare în portul USB din computer, un încărcător USB de perete cu
certificare UL sau un alt dispozitiv de încărcare cu nivel redus de energie.
2. Aliniază pinii de la celălalt capăt al cablului de încărcare cu contactele aurii de pe spatele
dispozitivului Ace 3. Împinge ușor dispozitivul Ace 3 în încărcător până când se blochează
pe poziție.
Pentru a scoate dispozitivul Ace 3 din cablul de încărcare:
1. Ține dispozitivul Ace 3 și glisează cu degetul mare între încărcător și spatele tracker-ului
de pe unul dintre colțuri.
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2. Împinge ușor pe încărcător până când se blochează pe poziție.

Încărcarea completă durează aproximativ 1-2 ore. În timp ce tracker-ul se încarcă, poți apăsa pe
butoane pentru a verifica nivelul bateriei. Un tracker complet încărcat afișează o pictogramă
solidă a bateriei cu un zâmbet.

Configurarea cu telefonul sau tableta
Configurează dispozitivul Ace 3 cu aplicația Fitbit. Aplicația Fitbit este compatibilă cu cele mai
populare telefoane și tablete. Consultă fitbit.com/devices pentru a verifica dacă telefonul sau
tableta este compatibil(ă).

Alege instrucțiunile de mai jos dacă ai deja un cont Fitbit. Utilizează telefonul sau tableta
pricipal(ă) pe care îl/o utilizează copilul tău cu tracker-ul.
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Creez un cont Fitbit:
1. Descarcă și instalează aplicația Fitbit pe dispozitivul copilului tău din una dintre
următoarele locații:
• iPhone-uri și iPad-uri—Apple App Store
• Telefoane Android—Google Play Store
2. Când tracker-ul este în apropiere, deschide aplicația Fitbit.
3. Atinge Înscrie-te în Fitbit de pe ecran.
4. Când ți se solicită, caută dispozitivul în listă și atinge-l.
5. Atinge Continuare de pe ecran.
6. Atinge Creare cont de pe ecran și urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a crea contul
Fitbit.
7. Atinge link-ul din e-mailul pe care îl primești pentru a verifica adresa de e-mail.
8. Revino în aplicația Fitbit și atinge Următor de pe ecran.
9. Atinge Creare cont de familie de pe ecran.
10. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a revizui notificarea de confidențialitate.
11. Introdu informațiile copilului tău pentru contul acestuia și atinge Următor de pe ecran.
12. Pe ecranul Alegere dispozitiv mobil, atinge Conectare la acest dispozitiv.
13. Confirmă faptul că dorești să conectezi tracker-ul la acest dispozitiv. Apare modul pentru
copil.
14. Atinge Configurare în partea de sus a ecranului.
15. Urmează în continuare instrucțiunile de pe ecran pentru a configura tracker-ul copilului
tău.

Am deja un cont Fitbit:
1. Când tracker-ul este în apropiere, deschide aplicația Fitbit și conectează-te la cont.
2. În fila Astăzi

, atinge imaginea ta de profil de pe ecran.

3. Atinge Creare cont de familie > Creare familie. Reține că ți se poate solicita să verifici
adresa de e-mail.
4. Atinge + Creare cont pentru copii de pe ecran.
5. Când ți se solicită, introdu parola Fitbit.
6. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a revizui notificarea de confidențialitate.
7. Introdu informațiile copilului tău pentru contul acestuia și atinge Următor de pe ecran.
8. Pe ecranul Alegere dispozitiv mobil, atinge Conectare la acest dispozitiv.
9. Confirmă faptul că dorești să conectezi tracker-ul la acest dispozitiv. Apare modul pentru
copil.
10. Atinge Configurare în partea de sus a ecranului.
11. Urmează în continuare instrucțiunile de pe ecran pentru a configura tracker-ul copilului
tău.
Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.
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Consultarea datelor în aplicația Fitbit
Deschide aplicația Fitbit de pe telefon sau tabletă pentru a vizualiza datele despre activitate și
somn, pentru a participa la provocări și multe altele.
De fiecare dată când deschizi Fitbit în modul copil, dispozitivul Ace 3 se sincronizează automat
când se află în apropiere. De asemenea, poți să utilizezi opțiunea Sincronizare acum din
aplicație, în orice moment.
Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.
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Purtatul dispozitivului Ace 3
Pune dispozitivul Ace 3 la încheietură. Dacă ai achiziționat o curea accesoriu, consultă
instrucțiunile din secțiunea „Schimbarea curelei” de la pagina 11.

Amplasare
Poartă dispozitivul Ace 3 la o lățime de deget deasupra osului încheieturii.

Îndemânare
Pentru o mai mare precizie, trebuie să precizezi dacă porți dispozitivul Ace 3 la mâna dominantă
sau la cea nedominantă. Mâna dominantă este cea pe care o folosești la scris și la mâncat. La
început, setarea pentru Încheietura mâinii este activată pentru mâna nedominantă. Dacă porți
dispozitivul Ace 3 la mâna dominantă, modifică setarea pentru Încheietura mâinii în aplicația
Fitbit:
Din fila Astăzi

din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil de pe ecran > pictograma

Ace 3 > Încheietura mâinii > Dominantă.

Sfaturi pentru purtat și îngrijire
•
•
•

Curăță periodic cureaua și încheietura mâinii cu o soluție de curățare fără săpun.
Dacă se udă tracker-ul, îndepărtează-l și usucă-l complet după activitate.
Periodic, trebuie să scoți tracker-ul de la mână.
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Schimbarea curelei
Dispozitivul Ace 3 este livrat cu o curea pentru copii atașată. Banda poate fi schimbată cu curele
accesoriu, comercializate separat pe fitbit.com. Pentru măsurătorile curelei, consultă
„Dimensiunea curelei” de la pagina 28. Reține că, pentru dimensiunile mai mari sau pentru
stilurile diferite, dispozitivul Ace 3 este compatibil cu curelele accesoriu clasice pentru
dispozitivul Inspire 2.

Scoaterea curelei
1. Ține tracker-ul cu ecranul orientat spre tine.
2. Împinge ușor partea de sus a tracker-ului prin deschizătura din spate de pe curea.

Atașarea unei curele noi
1. Ține tracker-ul cu partea din spate orientată spre tine. Asigură-te că ora nu apare cu susul
în jos.
2. Ține cureaua cu deschizătura din spate orientată spre tine și catarama curelei în partea de
sus.
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3. Așază partea de sus a tracker-ului în deschiderea flexibilă a curelei și împinge ușor partea
inferioară a tracker-ului în poziție. Dispozitivul Ace 3 este fixat când toate marginile curelei
sunt poziționate la orizontală pe tracker.
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Noțiuni de bază
Află cum să navighezi, cum să verifici nivelul bateriei și cum să îngrijești tracker-ul.

Navigarea pe dispozitivul Ace 3
Dispozitivul Ace 3 dispune de un afișaj cu ecran tactil PMOLED și 2 butoane.
Navighează pe dispozitivul Ace 3 atingând ecranul, glisând în sus și în jos sau apăsând pe
butoane. Pentru a conserva bateria, ecranul tracker-ului se stinge când nu este utilizat.

Navigarea de bază
Ecranul principal este cel care reprezintă ceasul.
•
•

Glisează în jos pentru a naviga printre aplicațiile de pe dispozitivul Ace 3. Atinge o
aplicație de pe ecran pentru a o deschide.
Glisează în sus pentru a vedea statisticile zilnice.
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Setări rapide
Apasă și menține apăsate butoanele de pe dispozitivul Ace 3 pentru o modalitate mai rapidă de
a accesa anumite setări. Atinge o setare de pe ecran pentru a o activa sau dezactiva. Când
dezactivezi setarea, pictograma apare estompată și tăiată cu o linie.

Pe ecranul de setări rapide:
DND (nu deranjați)

Când este activată setarea Nu deranjați:
•
Sonorul pentru notificări, sărbătoririle de obiective și
remindere este dezactivat.
•

Pictograma Nu deranjați

se aprinde în setările rapide.

Nu poți activa setarea Nu deranjați și modul pentru somn în același
timp.
Somn

Când este activată setarea modului pentru somn:
•
•
•

Sonorul pentru notificări și remindere este dezactivat.
Luminozitatea ecranului este setată la un nivel scăzut.
Ecranul rămâne stins atunci când întorci încheietura mâinii.

Modul pentru somn este dezactivat automat atunci când setezi un
program. Pentru a seta un program:
1.Deschide aplicația Setări

și atinge Mod pentru somn pe ecran.

2.Atinge setarea Program de pe ecran pentru a o activa.
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3.Atinge Interval de somn pe ecran și setează programul modului
pentru somn. Modul pentru somn se dezactivează automat în
momentul pe care îl programezi, chiar dacă l-ai activat în mod manual.
Nu poți activa setarea Nu deranjați și modul pentru somn în același
timp.
Trezire ecran
Blocarea pentru apă

Când este activată setarea pentru trezirea ecranului, întoarce
încheietura mâinii spre tine pentru a porni ecranul.
Activează setarea de blocare pentru apă atunci când ești în apă, de
exemplu, când faci duș sau înoți, pentru a preveni activarea
butoanelor de pe tracker. Când este activată blocarea pentru apă,
ecranul și butoanele sunt blocate. Notificările și alarmele apar în
continuare pe tracker, dar trebuie să deblochezi ecranul pentru a
interacționa cu acestea.
Pentru a activa funcția de blocare la contactul cu apa, apasă și menține
apăsate butoanele de pe tracker > atinge Blocare apă de pe ecran
> atinge ferm ecranul de două ori. Pentru a dezactiva blocarea la
apă, apasă din nou ecranul de două ori.

Reglarea setărilor
Gestionează setările de bază în aplicația Setări

:

Estompare ecran

Activează setarea de estompare a ecranului pentru a reduce
luminozitatea acestuia.

Atinge ecranul de
două ori

Activează sau dezactivează capacitatea de a trezi tracker-ul printr-o
apăsare dublă fermă. Reține că ecranul trebuie să fie stins pentru cel
puțin 10 secunde pentru ca această setare să aibă efect.

Modul Somn

Reglează setările pentru modul de somn, inclusiv setarea unui program
pentru ca modul să se activeze și să se dezactiveze automat.

Informații dispozitiv Vizualizează informațiile de reglementare și data de activare a trackerului, care reprezintă ziua în care începe garanția pentru tracker. Data de
activare este ziua în care ți-ai configurat dispozitivul.
Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.
Atinge o setare de pe ecran pentru a o ajusta. Glisează în sus pentru a vedea lista completă de
setări.
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Verificați nivelul bateriei
De pe fața ceasului, glisează în sus. Pictograma pentru nivelul bateriei se află în partea
superioară a ecranului.

Oprirea ecranului
Pentru a stinge ecranul tracker-ului când acesta nu este utilizat, acoperă pentru o scurtă
perioadă fața tracker-ului cu cealaltă mână , apasă pe butoane sau îndepărtează încheietura
mâinii de corp.
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Schimbarea aspectului pentru ceas
Galeria de ceasuri Fitbit oferă o varietate de aspecte de ceas pentru a-ți personaliza tracker-ul.
Alege din mai multe fețe de ceas pentru copii. Reține că fețele de ceas animate necesită
încărcare mai frecventă.
1. Din fila Astăzi

din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil de pe ecran >

pictograma Ace 3.
2. Atinge Aspecte ceas de pe ecran > Toate ceasurile.
3. Navighează printre aspectele de ceas disponibile. Atinge un aspect de ceas de pe ecran
pentru a vedea o imagine detaliată.
4. Atinge Selectare de pe ecran pentru a adăuga fața de ceas pe dispozitivul Ace 3.
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Notificările de pe telefon
Dispozitivul Ace 3 poate să afișeze notificările pentru apeluri de pe telefonul tău pentru a te ține
la curent. Ține tracker-ul la cel mult 9 metri de telefon pentru a primi notificări.

Configurarea notificărilor
Verifică dacă funcția Bluetooth de pe telefon este activată și dacă telefonul poate primi notificări
(frecvent la Setări > Notificări). Configurează apoi notificările:
1. Din fila Astăzi

din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil de pe ecran >

pictograma Ace 3.
2. Atinge Notificări de pe ecran.
3. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta tracker-ul, în cazul în care nu ai făcuto deja. Notificările pentru apeluri sunt activate automat.
Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Consultarea notificărilor intrate
Când telefonul și dispozitivul Ace 3 se află în raza de acoperire, un apel determină vibrarea
tracker-ului. Numele sau numărul apelantului este derulat o dată. Apasă pe butoane pentru a
înlătura notificarea.

Oprirea notificărilor
Dezactivează notificările din setările rapide de pe dispozitivul Ace 3:
1. Apasă și menține apăsate butoanele de pe tracker-ul tău.
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2. Atinge DND

de pe ecran pentru a activa funcția Nu deranjați. Pictograma DND

se aprinde pentru a indica faptul că toate notificările, sărbătoririle obiectivelor și
reminderele sunt dezactivate.

Reține că, dacă utilizezi setarea Nu deranjați pe telefon, nu vei primi notificările pe tracker până
când nu dezactivezi această setare.
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Evidența timpului
Alarmele vibrează pentru a te trezi sau pentru a te anunța la o oră pe care o setezi. Configurează
până la 8 alarme care să fie declanșate o dată sau în mai multe zile din săptămână. De
asemenea, poți să cronometrezi evenimentele cu cronometrul sau să setezi un cronometru de
numărătoare inversă.

Utilizarea aplicației Alarme
Setează alarme unice sau repetitive cu aplicația Alarme
vibrează.

. Când pornește o alarmă, tracker-ul

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Înlăturarea sau amânarea unei alarme
Când pornește o alarmă, tracker-ul vibrează. Pentru a îndepărta alarma, apasă butoanele. Pentru
a amâna alarma timp de 9 minute, glisează în jos.
Amână alarma de câte ori dorești. Dispozitivul Ace 3 intră în modul de amânare dacă ignori
alarma timp de peste 1 minut.

Utilizarea aplicației Cronometru
Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.
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Activitate și wellness
Dispozitivul Ace 3 monitorizează încontinuu o varietate de statistici de fiecare dată când îl porți.
Datele se sincronizează automat cu aplicația Fitbit pe tot parcursul zilei.

Consultă statisticile despre tine
Glisează în sus de pe aspectul ceasului de pe tracker pentru a vedea statisticile zilnice, inclusiv:
Statistici de
bază

Pașii parcurși astăzi și minutele active

Etape orare

Pașii parcurși în această oră și numărul de ore în care ai atins obiectivul de
activitate orară

Somn

Durată somn

Caută istoricul complet și alte informații detectate de tracker în aplicația Fitbit.

Monitorizarea unui obiectiv zilnic de activitate
Dispozitivul Ace 3 monitorizează progresul până la un obiectiv de activitate zilnică ales de tine.
Când îți atingi obiectivul, tracker-ul vibrează și afișează o celebrare.

Selectarea unui obiectiv
Pentru a începe, obiectivul este de a parcurge 10.000 de pași pe zi. Alege să schimbi numărul de
pași sau selectează un alt obiectiv de activitate, în funcție de dispozitivul tău.
Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.
Monitorizează progresul până la obiectivul tău pe dispozitivul Ace 3. Pentru mai multe
informații, consultă „Consultă statisticile” de la pagina 22.

Monitorizarea activității orare
Dispozitivul Ace 3 te ajută să rămâi activ(ă) pe tot parcursul zilei, monitorizând momentele în
care stai pe loc și amintindu-ți să faci mișcare.
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Reminderele îți amintesc să parcurgi cel puțin 250 de pași în fiecare oră. Vei simți o vibrație și vei
vedea un reminder pe ecran cu 10 minute înainte de ora respectivă, dacă nu ai parcurs 250 de
pași. Când atingi obiectivul de 250 de pași după ce ai primit reminderul, vei simți o a doua
vibrație și vei vedea un mesaj de felicitare.

Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Monitorizează-ți somnul
Poartă dispozitivul Ace 3 la culcare pentru a monitoriza automat durata somnului și mișcarea pe
timpul nopții pentru a te ajuta să înțelegi graficele de somn. Sincronizează tracker-ul pentru a te
trezi și verifică aplicația Fitbit pentru a consulta statisticile despre somn, inclusiv momentul în
care te-ai culcat, cât ai dormit și cât timp ai petrecut treaz(ă) sau neliniștit(ă).
Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Stabilește un obiectiv de somn
Pentru început, ai un obiectiv de somn de 9 ore pe noapte. Personalizează acest obiectiv pentru
a veni în întâmpinarea nevoilor tale.
Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Află despre obiceiurile tale de somn
Dispozitivul Ace 3 monitorizează metricile despre somn, inclusiv momentul în care te-ai culcat,
cât ai dormit și cât timp ai petrecut treaz(ă) sau ai fost agitat(ă). Monitorizează-ți somnul cu
dispozitivul Ace 3 și verifică aplicația Fitbit pentru a vedea graficele de somn.
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Actualizarea, repornirea și ștergerea
Află cum poți să efectuezi actualizarea, repornirea și ștergerea dispozitivului Ace 3.

Actualizarea dispozitivului Ace 3
Actualizează tracker-ul pentru a obține cele mai recente îmbunătățiri de caracteristici și
actualizări de produse.
Când este disponibilă o actualizare, vei primi notificare în aplicația Fitbit. După ce pornești
actualizarea, urmează barele de progres de pe dispozitivul Ace 3 și din aplicația Fitbit până când
actualizarea este finalizată. Pe durata actualizării, ține tracker-ul și telefonul apropiate unul de
celălalt.
Actualizarea dispozitivului Ace 3 durează câteva minute și s-ar putea să solicite bateria. Îți
recomandăm să introduci tracker-ul în încărcător înainte de a porni o actualizare.
Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.

Repornirea dispozitivului 3
Dacă nu poți să sincronizezi dispozitivul Ace 3 sau întâmpini probleme cu monitorizarea
statisticilor sau cu primirea notificărilor, repornește tracker-ul de la încheietura mâinii:
1. Deschide aplicația Setări

și atinge Reinițializare dispozitiv de pe ecran.

2. Apasă și menține ecranul apăsat timp de 3 secunde, apoi eliberează. Când vezi o față
zâmbitoare, înseamnă că tracker-ul a repornit.
Dacă dispozitivul Ace 3 nu răspunde:
1. Conectează dispozitivul Ace 3 la cablul de încărcare. Pentru instrucțiuni, consultă
„Încărcarea tracker-ului” de la pagina 6.
2. Apasă și menține apăsate butoanele de pe tracker timp de 5 secunde. Eliberează
butoanele. Când vezi o față zâmbitoare, înseamnă că tracker-ul a repornit.

Ștergerea dispozitivului Ace 3
Dacă dorești să dai dispozitivul Ace 3 unei alte persoane sau dorești să îl returnezi, mai întâi
șterge-ți datele cu caracter personal:
1. Pe dispozitivul Ace 3, deschide aplicația Setări

> Ștergere date utilizator.
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2. Când ți se solicită, menține ecranul apăsat timp de 3 secunde, apoi eliberează. Când vezi o
față zâmbitoare și tracker-ul vibrează, înseamnă că datele tale au fost șterse.
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Depanare
Dacă experimentezi oricare dintre următoarele probleme, repornește tracker-ul:
•
•
•
•

Nu se sincronizează
Nu răspunde la atingeri, glisări sau apăsări de buton
Nu monitorizează pașii sau alte date
Nu sunt afișate notificările

Pentru instrucțiuni, consultă „Repornirea dispozitivului Ace 3” de la pagina 24.
Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com.
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Informații generale și specificații
Senzori și componente
Dispozitivul Fitbit Ace 3 conține următorii senzori și următoarele motoare:
•
•

Accelerometru pe 3 axe, care monitorizează modelele de mișcare
Motor cu vibrație

Materiale
Cureaua clasică a dispozitivului Ace 3 este realizată dintr-un material elastomeric flexibil și
durabil, similar celui utilizat la numeroasele ceasuri sportive. Carcasa și catarama de pe
dispozitivul Ace 3 sunt realizate din plastic.
Cureaua clasică a dispozitivului Ace 3 este realizată dintr-un material flexibil din silicon, similar
celui utilizat la numeroasele ceasuri sport. Carcasa și catarama de pe dispozitivul Ace 3 sunt
realizate din plastic.

Tehnologia wireless
Dispozitivul Ace 3 conține un receptor radio cu Bluetooth 4.2.

Feedback senzorial
Dispozitivul Ace 3 include opțiunea de vibrație pentru alarme, obiective, notificări, remindere și
aplicații.

Baterie
Dispozitivul Ace 3 conține o baterie reîncărcabilă din litiu-polimer.

Memorie
Dispozitivul Ace 3 stochează datele, inclusiv statisticile zilnice, informațiile despre somn și
istoricul de exerciții, timp de 7 zile. Consultă datele istorice în aplicația Fitbit.

Afișaj
Dispozitivul Ace 3 are un afișaj PMOLED.
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Dimensiunea curelei
Curea cu mărime
universală

Se potrivește la o încheietură a mâinii cu circumferința de 121 mm - 172
mm
(4,8 - 6,8 inci)

Condiții de mediu
Temperatura de
funcționare

Între -10° și 45° C
(între 14° și 113° F)

Temperatura de nonfuncționare

Între -20° și -10° C
(între -4° și 14° F)
Între 45° și 60° C
(între 113° și 140° F)

Temperatura în timpul
încărcării

Între 0° și 43° C
(între 32° și 109° F)

Rezistență la apă

Rezistă la apă până la 50 de metri

Altitudinea maximă de 8.534 m
funcționare
(28.000 picioare)

Află mai multe
Pentru a afla mai multe despre tracker-ul tău, accesează help.fitbit.com.

Garanție și politica de retururi
Găsește informații despre garanție și politica de retururi fitbit.com pe site-ul nostru web.
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Notificări de reglementare și de siguranță
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru anumite regiuni poate fi de
asemenea vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul:
Setări > Informații dispozitiv

SUA: declarația Comisiei Federale de Comunicații (FCC)
Model FB418
FCC ID: XRAFB418
Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:
Settings > Device Info
Supplier's Declaration of Conformity
Unique Identifier: FB418
Responsible Party – U.S. Contact Information
199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
United States
877-623-4997
FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.
FCC Warning
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.

29

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled
environments.

Canada: declarația din partea Industry Canada (IC)
Model/Modèle FB418
IC: 8542A-FB418
Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:
Settings > Device Info
Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. Pour voir
le contenu:
Paramètres> Informations sur l'appareil
This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.
Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements
publics ou incontrôlée
IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:
This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1. this device may not cause interference, and
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2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.
Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son
utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:
1. cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent
causer un mauvais fonctionnement du dispositif

Uniunea Europeană (UE)
Simplified EU Declaration of Conformity
Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB418 is in compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address: www.fitbit.com/safety
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB418 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 FB418 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 FB418 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 FB418 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

31

Clasificarea IP
Modelul FB418 are clasa de rezistență la apă IPX8, conform standardului IEC 60529, până la o
adâncime de 50 de metri.
Modelul FB418 are o clasă de rezistență antipraf IPX6 conform standardului IEC 60529, ceea ce
indică faptul că dispozitivul este etanș la praf.
Consultă începutul aceste secțiuni pentru instrucțiuni despre modul de accesare a clasei IP a
produsului.

Argentina

C-25001

Australia și Noua Zeelandă
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info

Belarus
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info
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Botswana
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info

Uniunea Vamală
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info

Indonezia
69640/SDPPI/2020
3788

Israel

Japonia
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info

201-200527
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Regatul Arabiei Saudite
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info

Mexic
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada

Moldova
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info

Maroc

AGREE PAR L’ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 00025260ANRT2020
Date d’agrément: 25/08/2020
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Nigeria
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.

Oman
TRA/TA-R/9827/20
D090258

Pakistan
PTA Approved
Model No.: FB418
TAC No.: 9.775/2020
Device Type: Bluetooth

Filipine

Type Accepted

No: ESD-RCE-2023588

Serbia
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Singapore
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info

Coreea de Sud
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info
클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든
지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

Translation:
Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration is mainly
for household use (B class) and can be used in all areas get this device.

Taiwan
用戶注意：某些地區的法規內容也可以在您的設備上查看。要查看內容：
設置 > 設備信息
Translation:
Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. Instructions to view
content from your menu:
Settings > Device Info
低功率警語:
•

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能。
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•

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即
停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線
電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干
擾。

Translation:
Warning Statement for Low Power Radios:
•

•

Without permission granted by the NCC, no company, enterprise, or user is allowed to
change the frequency of an approved low power radio-frequency device, enhance its
transmitting power or alter original characteristics or performance.
The use of low power RF devices must not affect flight safety or interfere with legal
communications: when interference is found, it should be immediately stopped and
ameliorated not to interfere before continuing to use it. The legal communications
mentioned here refer to radio communications operating in accordance with the
provisions of the Telecommunication Law. Low power RF devices need to bear with
interference from legal communications or industrial, scientific and medical radio wave
radiating equipment

電池警語：
此裝置使用鋰電池。
若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼
傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。
•

請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。

•

請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。

•

請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。

•

請勿使用尖銳物品取出電池。

Translation:
Battery warning:
This device uses a lithium-ion battery.
If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may
be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage
and / or injury.
•

Do not disassemble, puncture or damage the device or battery.
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•
•
•

Do not remove or try to remove the battery that the user cannot replace.
Do not expose the battery to flames, explosions or other hazards.
Do not use sharp objects to remove the battery.

Vision Warning
使用過度恐傷害視力
警語

•

使用過度恐傷害視力

注意事項

•

使用30分鐘請休息10分鐘。未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

Translation:
Excessive use may damage vision
Warning:
•

Excessive use may damage vision

Attention:
•
•

Rest for 10 minutes after every 30 minutes.
Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or
more should not see the screen for more than 1 hour a day.
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Taiwan RoHS

Emiratele Arabe Unite
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To
view the content:
Settings > Device Info
TRA – United Arab Emirates
Dealer ID: DA35294/14
TA RTTE: ER88845/ 20
Model: FB418
Type: Wireless Activity Tracker

Zambia
ZMB / ZICTA / TA / 2020 / 10 / 13
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Declarația de siguranță
Это оборудование прошло испытания, в результате которых было установлено, что оно
соответствует требованиям стандарта EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
+ A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.

Marcajele de reglementare
Device regulatory markings can be viewed on your device by removing the band. Markings are located in
the band attach area.
Band Pocket View
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