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Introducere 
Deprinde un obicei sănătos cu Fitbit Inspire 2, tracker-ul de fitness ușor de utilizat cu ritm cardiac 
nonstop, minute în zonă activă, monitorizarea activității și a somnului, baterie care durează până la 10 
zile și multe altele. 

Alocă-ți un moment pentru a examina informațiile complete privind siguranța lafitbit.com/safety. 
Dispozitivul Inspire 2 nu este conceput să ofere date medicale sau științifice. 

Ce conține pachetul 
Cutia dispozitivului Inspire 2 cuprinde: 

 
 

 

Tracker-ul cu o curea mică (variază 
culoarea și materialul) 

Cablu de încărcare Curea suplimentară mare 
(variază culoarea și materialul) 

Curelele detașabile de pe dispozitivul Inspire 2 sunt livrate într-o varietate de culori și de materiale, 
comercializate separat. 

https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
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Configurarea dispozitivului Inspire 2 
Utilizează aplicația Fitbit pentru dispozitive iPhone și telefoane Android.  

 

Pentru a crea un cont Fitbit, ți se cere să introduci data nașterii, înălțimea, greutatea și sexul pentru a 
calcula lungimea pasului și pentru a estima distanța, rata metabolică bazală și caloriile arse. După ce îți 
configurezi contul, prenumele, inițiala numelui de familie și imaginea de profil sunt vizibile pentru toți 
utilizatorii Fitbit. Ai opțiunea de a partaja alte informații, dar majoritatea informațiilor pe care le 
furnizezi pentru a crea un cont sunt private în mod implicit. 

Încărcarea dispozitivului 
Dacă este complet încărcat, dispozitivul Inspire 2 are o durată a bateriei de cel puțin 10 zile. Durata 
bateriei și ciclurile de încărcare variază în funcție de utilizare și de alți factori; rezultatele reale variază. 

Pentru încărcarea dispozitivului Inspire 2: 

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 Inspire 2. Împinge ușor dispozitivul Inspire 2 în încărcător până când se blochează 
pe poziție.  
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Pentru a scoate dispozitivul Inspire 2 din cablul de încărcare: 

1. Ține dispozitivul Inspire 2 și glisează unghia de la degetul mare între încărcător și spatele tracker-
ului de pe unul dintre colțuri.  

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. 
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Configurează cu telefonul 
Configurează dispozitivul Inspire 2 cu aplicația Fitbit pentru iPhone și iPad sau telefoane Android. 
Aplicația Fitbit este compatibilă cu cele mai populare telefoane. Consultă fitbit.com/devices pentru a 
verifica dacă telefonul este compatibil. 

 

Pentru a începe: 

1. Descarcă aplicația Fitbit:  
• Apple App Store pentru iPhone  
• Din Google Play Store pentru telefoane Android 

2. Instalează aplicația și deschide-o. 

• Dacă ai deja un cont Fitbit, conectează-te la cont atinge fila Astăzi de pe ecran 
> imaginea ta de profil >  Configurează un dispozitiv. 

• Dacă nu ai un cont Fitbit, atinge Înscriere Fitbit de pe ecran, pentru a fi direcționat(ă) către 
o serie de întrebări pentru crearea unui cont Fitbit. 

3. Urmărește în continuare instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul Inspire 2 la 
contul tău.  

După ce ai terminat configurarea, citește complet ghidul pentru a afla mai multe despre noul tracker și 
explorează apoi aplicația Fitbit. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Consultarea datelor în aplicația Fitbit 
Deschide aplicația Fitbit de pe telefon pentru a vedea valorile tale de sănătate, activitatea și datele 
despre somn, pentru a alege un exercițiu de sesiune de atenție susținută, și multe altele.  

https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
https://itunes.apple.com/us/app/fitbit-activity-calorie-tracker/id462638897?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.FitbitMobile
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873
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Deblocarea Fitbit Premium 
Fitbit Premium este resursa personalizată din aplicația Fitbit care te ajută să rămâi activ(ă), să dormi 
bine și să gestionezi stresul. Un abonament Premium include programe adaptate la obiectivele tale de 
sănătate și de fitness, detalii personalizate, sute de exerciții de la mărci de fitness, meditații ghidate și 
multe altele.  

Clienții pot să revendice o perioadă gratuită de probă pentru Fitbit Premium în aplicația Fitbit.  

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2437
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Purtatul dispozitivului Inspire 2 
Alege să porți dispozitivul Inspire 2 la încheietura mâinii sau în accesoriul cu clemă (comercializat 
separat). Dacă trebuie să scoți cureaua sau să atașezi o altă curea, consultă instrucțiunile din 
„Schimbarea curelei” de la pagina 16. 

Când porți dispozitivul Inspire 2 pe curea, asigură-te că tracker-ul este setat La încheietura mâinii . 

Când porți dispozitivul Inspire 2 în clema accesoriu, asigură-te că acesta este setat În clemă . Pentru 
mai multe informații, consultă „Navigarea pe dispozitivul Inspire 2” de la pagina 18. 

Amplasarea pentru purtarea pe toată durata zilei vs. exerciții 
Când nu faci exerciții, poartă dispozitivul Inspire 2 la o lățime de un deget deasupra osului încheieturii. 

În general, este întotdeauna important să îți odihnești încheietura mâinii în mod regulat, scoțând 
tracker-ul timp de aproximativ o oră după o purtare îndelungată. Îți recomandăm să scoți ceasul în timp 
ce faci duș. Deși poți să porți tracker-ul în timp ce faci duș, dacă nu îl porți, se reduc șansele de expunere 
la săpun, șampon și balsam, care pot cauza deteriorarea tracker-ului pe termen lung și pot cauza iritația 
pielii. 

 

Pentru monitorizarea optimizată a ritmului cardiac în timpul exercițiilor: 

• În timpul unui exercițiu, experimentează purtând tracker-ul puțin mai sus pe încheietura mâinii 
pentru o potrivire îmbunătățită. Numeroase exerciții, precum mersul pe bicicletă sau ridicarea 
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greutăților te fac să îți îndoi frecvent încheietura mâinii, fapt care poate interfera cu semnalul de 
ritm cardiac dacă tracker-ul se află mai jos pe încheietura mâinii. 

 

• Poartă tracker-ul în partea superioară a încheieturii mâinii și asigură-te că partea din spate a 
dispozitivului intră în contact cu pielea. 

• Ia în considerare strângerea curelei înaintea unui exercițiu și slăbirea acesteia după ce ai terminat. 
Cureaua trebuie să fie fixă, dar să nu te strângă (o curea strânsă restricționează circulația 
sângelui, putând să afecteze semnalul de ritm cardiac). 

Îndemânare 
Pentru o mai mare precizie, trebuie să specifici dacă porți dispozitivul Inspire 2 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 Inspire 2 la 
mâna dominantă, modifică setarea pentru Încheietura mâinii în aplicația Fitbit: 

Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil  pictograma Inspire 2  
Încheietura mâinii  dominante. 

Purtarea dispozitivului Inspire 2 într-o clemă 
Poartă dispozitivul Inspire 2 prins cu clemă de îmbrăcăminte. Îndepărtează curelele și așază tracker-ul în 
clemă. Pentru mai multe informații, consultă „Schimbarea curelei” de la pagina16. 

Reține că, atunci când dispozitivul Inspire 2 este setat În clemă , anumite funcții sunt dezactivate, 
inclusiv monitorizarea ritmului cardiac, monitorizarea automată a exercițiilor și Minutele în zonă activă. 



 

14 

Pentru a așeza dispozitivul Inspire 2 în clemă: 

1. Dacă ai purtat anterior dispozitivul Inspire 2 la încheietura mâinii, modifică setarea dispozitivului 

la În clemă . Pentru mai multe informații, consultă „Navigare pe dispozitivul Inspire 2” de la 

pagina 18. Notă: Asigură-te că dispozitivul Inspire 2 este setat La încheietura mâinii  atunci 
când porți tracker-ul pe curea. 

2. Ține tracker-ul cu ecranul orientat spre tine. Asigură-te că ora nu este cu susul în jos. 
3. Ține accesoriul cu clemă cu deschiderea orientată spre tine și clema de pe spate orientată în jos. 
4. Așază partea de sus a tracker-ului în deschiderea clemei și deplasează partea inferioară a tracker-

ului în poziție. Dispozitivul Inspire 2 este fixat când toate marginile clemei sunt poziționate la 
orizontală pe tracker. 

 

Amplasarea clemei  

Poartă dispozitivul Inspire 2 pe corp sau aproape de corp cu ecranul orientat spre exterior. Fixează clema 
strâns pe un buzunar al cămășii, pe sutien, buzunarul pantalonilor, curea sau betelie. Încearcă mai multe 
locuri diferite pentru a vedea care loc este cel mai comod și mai sigur pentru tine. 

Dacă experimentezi iritații ale pielii când porți dispozitivul Inspire 2 pe sutien sau betelie, fixează-l în 
schimb cu clema de un articol vestimentar extern, cum ar fi de curea sau de buzunar.  

   

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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Pentru mai multe informații, accesează pagina Purtatul și îngrijirea dispozitivului Fitbit.  

https://www.fitbit.com/global/us/product-care
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Schimbarea curelei 
Dispozitivul Inspire 2 este livrat cu o curea mică atașată și o curea suplimentară mare, inferioară, în 
cutie. Atât cureaua superioară, cât și cea inferioară pot fi înlocuite cu curele accesoriu, comercializate 
separat pe fitbit.com. Pentru măsurătorile curelei, consultă „Dimensiunea curelei” de la pagina 45. 

Majoritatea curelelor pentru dispozitivele Inspire și Inspire HR nu se potrivesc la dispozitivul Inspire 2. 
Consultă fitbit.com pentru anumite curele care sunt compatibile cu seria Inspire. Clema accesoriu Inspire 
nu este compatibilă cu dispozitivul Inspire 2.  

Scoaterea curelei 
1. Rotește dispozitivul Inspire 2 și găsește maneta de eliberare rapidă. 
2. În timp ce apeși spre interior pe maneta de eliberare rapidă, trage ușor în jos cureaua și scoate-o 

de pe tracker. 

  

 

3. Repetă acțiunea pe partea cealaltă. 

https://www.fitbit.com/store
https://www.fitbit.com/
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Atașarea unei curele 
1. Pentru a atașa o curea, ține cureaua și glisează pinul (din partea opusă manetei de eliberare 

rapidă) în canelura de pe tracker. 

2. În timp ce apăsați spre interior pe maneta de eliberare rapidă, glisați celălalt capăt al curelei pe 
poziție. 

3. Când sunt introduse ambele capete ale pinului, eliberați maneta de eliberare rapidă. 
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Noțiuni de bază 
Află cum să gestionezi setările, să navighezi pe ecran și să verifici nivelul bateriei. 

Navigarea pe dispozitivul Inspire 2 
Dispozitivul Inspire 2 dispune de un afișaj cu ecran tactil PMOLED și 2 butoane. 

Navighează pe dispozitivul Inspire 2 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 Inspire 2. 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 Inspire 2 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. 

La încheietura 

mâinii  

 Setare  
 /în clemă 

Când dispozitivul Inspire 2 este la încheietura mâinii, asigură-te că tracker-ul este 

setat la  La încheietura mâinii . Când dispozitivul Inspire 2 este în clemă, 

asigură-te că tracker-ul este setat la În clemă . Pentru a comuta între modul La 

încheietura mâinii  și În clemă , atinge setarea de pe ecran și atinge 

de pe ecran pentru a confirma. 

Reține că, atunci când dispozitivul Inspire 2 este setat În clemă , anumite 
funcții sunt dezactivate, inclusiv monitorizarea ritmului cardiac, monitorizarea 
automată a exercițiilor și Minutele în zonă activă. 
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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 mai multe informații, consultă „Reglare setări” de la pagina 21. 

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

Trezire ecran  Când este activată setarea pentru trezirea ecranului, întoarce încheietura mâinii 
spre tine pentru a porni ecranul. 

Blocare la apă  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 blocarea la apă, apasă și menține apăsat butoanele de pe tracker 

 atinge ferm de două ori Blocare în apă  de pe ecran. Pentru a 
dezactiva blocarea la apă, atinge ferm de două ori mijlocul ecranului cu degetul. 
Dacă nu vezi textul „Deblocat” afișat pe ecran, încearcă să apeși mai tare. 
Dezactivarea acestei caracteristici utilizează accelerometrul de pe dispozitiv, ceea 
ce presupune mai multă forță pentru activare. 

Reține că blocarea pentru apă se activează automat atunci când începi o sesiune 

de înot în aplicația Exerciții . 

Reglarea setărilor 

Gestionează setările de bază în aplicația Setări : 
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Blocare 
butoane Activează Blocare butoane pentru a preveni activarea butoanelor de pe ecran când ecranul 

este stins. Pentru a activa sau a activa Blocare butoane, atinge setarea  atinge  pe 
ecran pentru a confirma. 

Sfat: utilizează această setare pentru a evita apăsările neintenționate ale butoanelor în 
timp ce faci exerciții, în special dacă porți dispozitivul Inspire 2 sub încheietura mâinii sau 
dacă strângi cureaua foarte fix. Pentru mai multe informații, consultă „Purtarea 
dispozitivului Inspire 2” de la pagina 12 

Notă: utilizarea setării Blocare butoane de pe dispozitivul Inspire 2 poate să necesite 
încărcări mai frecvente.  

Estompare 
ecran 

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

Nu 
deranjați 

Dezactivează toate notificările sau alege să activezi automat funcția Nu deranjați atunci 

când utilizezi aplicația Exerciții  
. 

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.  

Ritm 
cardiac 

Activează sau dezactivează monitorizarea ritmului cardiac. Reține că această setare este 

disponibilă doar atunci când dispozitivul Inspire 2 este setat La încheietura mâinii .  

Notificări 
pentru 
zona de 
ritm 
cardiac 

Activează sau dezactivează notificările privind ritmul cardiac. Pentru mai multe informații, 
consultă articolul de ajutor aferent. 

GPS-ul 
telefonului 

Activează sau dezactivează GPS-ul telefonului. 

Modul 
pentru 
somn 

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

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. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1379.htm
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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.  

Informații 
dispozitiv 

Vizualizează informațiile de reglementare și data de activare a tracker-ului, 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 articolul de ajutor aferent. 

Atinge o setare de pe ecran pentru a o ajusta. Glisează în sus pentru a vedea lista completă de setări. 

Verificați nivelul bateriei 
De pe fața ceasului, glisează în sus. 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. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1126.htm
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Fețe de ceas și aplicații 

Află cum poți să modifici fața de ceas și să utilizezi aplicația Tile  pe dispozitivul Inspire 2.  

Schimbarea aspectului pentru ceas 
Galeria Fitbit oferă o varietate de aspecte de ceas pentru a-ți personaliza tracker-ul. 

1. Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil de pe ecran  pictograma 
Inspire 2. 

2. Atinge Galerie  de pe ecran   fila Ceasuri. 
3. Navighează printre aspectele de ceas disponibile. Atinge un aspect de ceas de pe ecran pentru a 

vedea o imagine detaliată. 
4. Atinge Instalare pe ecran pentru a adăuga fața de ceas pe dispozitivul Inspire 2. 

Utilizează aplicația Tile 
Dacă nu poți găsi dispozitivul Inspire 2, utilizează aplicația Tile pentru a-l găsi. De asemenea, poți utiliza 

aplicația Tile pe dispozitivul Inspire 2  pentru a localiza telefonul. Pentru mai multe informații, 
consultă articolul de asistență aferent. 

 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1188.htm#tile
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Notificările de pe telefon 
Dispozitivul Inspire 2 poate să afișeze notificările privind apelurile, mesajele text, calendarul și aplicația 
de pe telefon pentru a te menține informat(ă). Ține tracker-ul la cel mult 9 metri de telefon pentru a 

primi notificări. Până la 10 notificări sunt stocate în aplicația Notificări  de pe tracker. 

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 
Inspire 2. 

2. Atinge Notificări de pe ecran.  
3. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta tracker-ul, în cazul în care nu ai făcut-o deja. 

Notificările pentru apeluri, mesaje text și calendar sunt activate automat. 
4. Pentru a activa notificările din aplicațiile instalate pe telefonul tău, inclusiv Fitbit și WhatsApp, 

atinge Notificări aplicații de pe ecran și activează notificările pe care dorești să le vezi. 

Reține că, dacă ai un iPhone, dispozitivul Inspire 2 afișează notificările din toate calendarele sincronizate 
cu aplicația Calendar. Dacă ai un telefon Android, dispozitivul Inspire 2 afișează notificările pentru 
calendar din aplicația calendarului pe care ai selectat-o în timpul configurării. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Consultarea notificărilor primite 
Când telefonul și dispozitivul Inspire 2 se află în raza de acoperire, o notificare determină vibrarea 
tracker-ului. 

• Apeluri telefonice—numele sau numărul apelantului este derulat o dată. Apasă pe butoane 
pentru a înlătura notificarea.  

• Mesaje text—numele apelantului este derulat o dată deasupra mesajului. Glisează în sus pentru a 
citi mesajul complet. 

• Alerte pentru calendar—numele evenimentului este derulat o dată deasupra ceasului și a locației. 
• Notificări aplicație—numele aplicației sau al expeditorului este derulat o dată deasupra mesajului. 

Glisează în sus pentru a citi mesajul complet. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1979
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Pentru a citi o notificare mai târziu, glisează în jos de pe fața ceasului și atinge aplicația Notificări de pe 

ecran . Atinge o notificare de pe ecran pentru a extinde mesajul. 

  

Notă: Tracker-ul afișează primele 250 de caractere din notificare. Verifică telefonul pentru mesajul 
complet. 

Oprirea notificărilor 
Dezactivează anumite notificări în aplicația Fitbit sau dezactivează toate notificările din setările rapide 
de pe dispozitivul Inspire 2. Când dezactivezi toate notificările, tracker-ul nu vibrează, iar ecranul nu se 
aprinde când telefonul primește o notificare. 

Pentru a dezactiva anumite notificări: 

1. Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge imaginea ta de profil de pe ecran  
pictograma Inspire 2  Notificări. 

2. Dezactivează notificările pe care nu mai dorești să le primești pe tracker. 

Pentru a dezactiva toate notificările: 

1. Apasă și menține apăsate butoanele de pe tracker-ul tău.  

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. 
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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. 

Setează o alarmă 

Setează o alarmă sau mai multe cu aplicația Alarme . Când pornește o alarmă, tracker-ul vibrează. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

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 Inspire 2 intră în modul de amânare dacă ignori alarma 
timp de peste 1 minut. 

 

Utilizează temporizatorul sau cronometrul 
Cronometrează evenimentele cu cronometrul sau setează un cronometru de numărătoare inversă cu 

aplicația Cronometru  de pe tracker. Poți să pornești cronometrul și cronometrul de numărătoare 
inversă în același timp.  

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1868
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2259
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Activitate și wellness 
Dispozitivul Inspire 2 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 fața de ceas pentru a vedea statisticile zilnice, inclusiv: 

Statistici de bază 
Pașii parcurși astăzi, distanța acoperită, caloriile arse și minutele în zonă activă 

Exerciții Numărul de zile în care ai atins obiectivul de exerciții săptămâna asta  

Ritm cardiac 
Ritmul cardiac curent și zona de ritm cardiac și ritmul cardiac de repaus 

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

Sănătate menstruală 
Informațiile despre stadiul curent al ciclului menstrual, dacă este cazul 

Somn Durata somnului și scorul pentru somn 

Apă 
Consumul de apă înregistrat astăzi și progresul spre obiectivul zilnic 

Greutate 
Greutatea curentă, progresul până la obiectivul de greutate sau cum se 
integrează greutatea ta într-un interval sănătos, în cazul în care obiectivul tău 
este să îți menții greutatea 

Dacă stabilești un obiectiv în aplicația Fitbit, un inel afișează progresul până la obiectivul respectiv.  

Caută istoricul complet și alte informații detectate de tracker în aplicația Fitbit.  
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Monitorizarea unui obiectiv zilnic de activitate 
Dispozitivul Inspire 2 monitorizează progresul până la un obiectiv zilnic de activitate ales de tine. Când îți 
atingi obiectivul, tracker-ul vibrează și afișează o celebrare.  

Selectarea unui obiectiv 

Stabilește un obiectiv care să te ajute să începi călătoria în zona de sănătate și fitness. 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. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Monitorizează progresul până la obiectivul tău pe dispozitivul Inspire 2. Pentru mai multe informații, 
consultă „Consultă statisticile” de la pagina 29. 

Monitorizarea activității orare 
Dispozitivul Inspire 2 te ajută să rămâi activ(ă) pe tot parcursul zilei, monitorizând momentele în care 
stai pe loc și amintindu-ți să faci mișcare.  

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 articolul de ajutor aferent. 

Monitorizează-ți somnul 
Poartă dispozitivul Inspire 2 la culcare pentru a monitoriza automat statisticile de bază despre somn, 
inclusiv durata somnului, fazele somnului (durata petrecută în REM, somnul ușor și somnul profund) și 
scorul de somn (calitatea somnului).  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1955.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1878
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Pentru a vedea statisticile pentru somn, sincronizează tracker-ul când te trezești și consultă aplicația 
Fitbit, sau glisează în sus de pe fața ceasului de pe tracker. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Stabilește un obiectiv de somn 

Pentru început, ai un obiectiv de somn de 8 ore pe noapte. Personalizează acest obiectiv pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor tale. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Află despre obiceiurile tale de somn 

Cu un abonament Fitbit Premium, vei vedea mai multe detalii despre scorul de somn și modul în care te 
compari cu colegii tăi, lucru care te poate ajuta să îți creezi o mai bună rutină a somnului și să te trezești 
revigorat(ă). 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Consultă-ți ritmul cardiac 
Dispozitivul Inspire 2 îți monitorizează ritmul cardiac pe tot parcursul zilei. Glisează în sus de pe aspectul 
ceasului pentru a vedea în timp real ritmul cardiac și ritmul cardiac de repaus. Pentru mai multe 
informații, vezi „Consultarea statisticilor” de la pagina 29. Anumite aspecte de ceas afișează ritmul 
cardiac în timp real pe ecranul ceasului. 

În timpul unui exercițiu, dispozitivul Inspire 2 afișează zona de ritm cardiac și vibrează de fiecare dată 
când intri în altă zonă pentru a te ajuta să stabilești intensitatea exercițiului aleasă de tine.  

Pentru mai multe informații, vezi „Consultarea ritmului cardiac” de la pagina36. 

Exersează respirația ghidată 

Aplicația Relax  de pe dispozitivul Inspire 2 oferă sesiuni personalizate de relaxare prin respirație, 
pentru a te ajuta să găsești momente de calm pe tot parcursul zilei. Toate notificările sunt dezactivate 
automat pe durata sesiunii. 

1. Pe dispozitivul Inspire 2, deschide aplicația Relax . 

2. Sesiunea de 2 minute reprezintă prima opțiune. Glisează pentru a alege sesiunea de 5 minute. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1314
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1314#sleepgoal
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2437#sleepscore
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3. Atinge pictograma de redare  de pe ecran pentru a începe sesiunea și urmează instrucțiunile 
de pe ecran. 

După exercițiu, apare un rezumat care afișează alinierea ta (cât de mult ai respectat solicitarea de 
respirație), ritmul cardiac la începutul și la sfârșitul sesiunii și numărul de zile de săptămâna aceasta în 
care ai finalizat o sesiune ghidată de relaxare prin respirație. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Verificarea scorului legat de managementul stresului 
Pe baza datelor despre ritmul cardiac, exerciții și somn, scorul de management al stresului te ajută să 
vezi situațiile în care corpul tău dă semne de stres zilnic. Scorul variază de la 1 la 100, unde un număr 
mai mare înseamnă că organismul tău indică mai puține semne de stres fizic. Pentru a vedea scorul de 
management al stresului zilnic, poartă tracker-ul la culcare și deschide aplicația Fitbit de pe telefon în 

dimineața următoare. Din fila Astăzi , atinge pictograma Managementul stresului de pe ecran. 

Înregistrează modul în care te simți pe tot parcursul zilei pentru a-ți face o imagine mai bună a modului 
în care mintea și corpul reacționează la stres. Cu un abonament Fitbit Premium, consultă detaliile despre 
detalierea scorului. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Metrici avansate de sănătate 
Cunoaște-ți mai bine corpul cu metricile de sănătate din aplicația Fitbit. Această funcție te ajută să 
vizualizezi metricile cheie monitorizate de dispozitivul tău Fitbit în decursul timpului, astfel încât să poți 
vedea tendințele și să evaluezi ce anume s-a schimbat. 

Printre metrici se numără: 

• Variația temperaturii pielii 
• Variabilitatea ritmului cardiac 
• Ritm cardiac de repaus 
• Ritmul de respirație 

Notă: Această funcție nu este destinată diagnosticării sau tratării niciunei afecțiuni medicale și nu 
trebuie luată în considerare pentru niciun scop medical. Aceasta este destinată furnizării de informații 
care te pot ajuta să îți gestionezi bunăstarea. Dacă ai motive de îngrijorare în legătură cu starea ta de 
sănătate, te rugăm să discuți cu un furnizor de servicii medicale. În cazul în care consideri că 
experimentezi o urgență medicală, apelează serviciile de urgență. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2077
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2077.htm
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Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2462.htm
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Exerciții și sănătatea cardiacă 

Monitorizează automat exercițiile sau monitorizează activitatea cu aplicația Exerciții  pentru a 
vedea statistici în timp real și un rezumat post-exercițiu. 

Verifică aplicația Fitbit pentru a-ți partaja activitatea cu prietenii și familia, vezi cum se compară nivelul 
general de fitness cu cel al colegilor și multe altele. 

Monitorizarea automată a exercițiilor 
Dispozitivul Inspire 2 recunoaște și înregistrează automat multe dintre activitățile cu mișcare intensă 
care au o durată de cel puțin 15 minute. Consultă statisticile de bază despre activitatea ta în aplicația 

Fitbit de pe telefon. Din fila Astăzi , atinge pictograma Exerciții de pe ecran . 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Monitorizarea și analizarea exercițiilor cu aplicația Exerciții 

Monitorizează anumite exerciții cu aplicația Exerciții  de pe dispozitivul Inspire 2 pentru a vedea 
statistici în timp real, pentru a primi notificări despre zona de ritm cardiac și pentru a analiza un rezumat 
post-exercițiu la încheietura mâinii. Pentru statistici suplimentare și o hartă a intensității exercițiilor, 
dacă ai utilizat GPS-ul, atinge pictograma Exerciții din aplicația Fitbit. 

Dispozitivul Inspire 2 utilizează senzorii GPS de la telefonul tău aflat în apropiere pentru a capta date 
GPS. 

Cerințe GPS 

GPS-ul conectat este disponibil pentru toate telefoanele acceptate cu senzori GPS. Pentru mai multe 
informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

1. Activează funcția Bluetooth și GPS-ul de pe telefonul tău. 
2. Asigură-te că dispozitivul Inspire 2 este conectat la telefonul tău. 
3. Asigură-te că aplicația Fitbit are permisiunea de a utiliza GPS-ul sau serviciile de localizare. 
4. Asigură-te că GPS-ul conectat de pe dispozitivul Inspire 2 este activat (deschide aplicația Setări 

 GPS telefon). 
5. Ia telefonul cu tine în timp ce efectuezi exerciții. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1785
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1935
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Pentru a monitoriza un exercițiu: 

1. Pe dispozitivul Inspire 2, deschide aplicația Exerciții  și glisează pentru a găsi un exercițiu.  
2. Atinge exercițiul de pe ecran pentru a-l selecta.  

3. Atinge pictograma de redare  pentru a începe exercițiul sau glisează în jos pentru a stabili un 
obiectiv pentru timp, distanță, minute în zonă sau calorii, în funcție de activitate. Dacă exercițiul 
utilizează GPS-ul, poți să aștepți ca semnalul să se conecteze sau să începi exercițiul și GPS-ul se 
va conecta când este disponibil un semnal. 

4. Atinge partea din mijloc a ecranului pentru a derula prin statisticile în timp real.  
5. După ce ai terminat exercițiul sau dacă dorești să iei o pauză, apasă butoanele. 
6. Pentru a încheia exercițiul, apasă din nou butoanele și atinge Finalizare de pe ecran. Glisează în 

sus pentru a vedea rezumatul exercițiului. Apasă pe butoane pentru a închide ecranul cu 
rezumatul. 

7. Pentru a vedea datele despre GPS, atinge pictograma Exerciții din aplicația Fitbit. 

Note: 

• Dacă ai stabilit un obiectiv de exerciții, tracker-ul îți trimite alerte când ești la jumătatea 
obiectivului și când atingi obiectivul. 

• Dacă exercițiul utilizează GPS-ul, în partea din stânga sus apare o pictogramă atunci când tracker-

ul se conectează la senzorii GPS ai telefonului. Când pe ecran apare mesajul „  conectat” și 
dispozitivul Inspire 2 vibrează, GPS-ul este conectat. 

Personalizează setările și comenzile rapide pentru exerciții 

Personalizează setările pentru fiecare tip de exercițiu și modifică sau reordonează comenzile rapide 
pentru exerciții din aplicația Fitbit. De exemplu, activează sau dezactivează GPS-ul conectat și obiectivele 
sau adaugă o comandă rapidă pentru yoga pe dispozitivul Inspire 2.  

Pentru a personaliza o setare pentru exerciții: 

1. Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil de pe ecran  pictograma 
Inspire 2  Comenzi rapide pentru exerciții. 

2. Atinge un exercițiu și ajustează setările. 

  

Pentru a schimba și reordona comenzile rapide pentru exerciții din aplicația Exerciții: 

1. Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil de pe ecran  pictograma 
Inspire 2. 
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2. Atinge Comenzi rapide pentru exerciții de pe ecran. 
• Pentru a adăuga o nouă comandă rapidă pentru exerciții, atinge pictograma + de pe ecran 

și selectează un exercițiu. 
• Pentru a elimina o comandă rapidă pentru exerciții, glisează la stânga o comandă rapidă.  
• Pentru a reordona o comandă rapidă pentru exerciții, atinge Editare de pe ecran (numai 

pentru iPhone) și apasă și menține apăsată pictograma meniului , apoi trage-o în sus 
sau în jos. 

Pe dispozitivul Inspire 2, poți să setezi până la 6 comenzi rapide pentru exerciții.  

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Consultarea rezumatului exercițiului 

După ce finalizezi un exercițiu, pe dispozitivul Inspire 2 este afișat un rezumat cu statisticile tale. 

Consultă pictograma Exerciții din aplicația Fitbit pentru a vedea statisticile suplimentare și o hartă a 
intensității exercițiilor, dacă ai utilizat GPS-ul.  

Consultă-ți ritmul cardiac 
Dispozitivul Inspire 2 îți personalizează zonele de ritm cardiac utilizând rezerva de ritm cardiac, care reprezintă diferența dintre ritmul cardiac 

maxim și ritmul cardiac de repaus. Pentru a te ajuta să atingi intensitatea antrenamentului aleasă de tine, verifică ritmul cardiac și zona de 

ritm cardiac de pe tracker în timpul exercițiului. Dispozitivul Inspire 2 te anunță când intri într-o zonă de ritm cardiac. 

Pictogramă Zonă Calcul Descriere 

 

Sub zonă Sub 40% din 
rezerva de ritm 
cardiac 

Sub zona de ardere grăsimi, inima îți bate 
într-un ritm mai lent. 

 

Zonă de 
ardere 
grăsimi 

Între 40% și 
59% din rezerva 
de ritm cardiac 

În zona de ardere grăsimi este posibil să 
te afli într-o activitate moderată, cum ar 
fi o plimbare în pas alert. Este posibil ca 
nivelurile de ritm cardiac și de respirație 
să fie crescute, dar poți în continuare să 
porți o conversație.  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1935#shortcuts
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Pictogramă Zonă Calcul Descriere 

 

Zonă cardio Între 60% și 
84% din rezerva 
de ritm cardiac 

În zona de ritm cardiac este posibil să 
efectuezi o activitate intensă, precum 
alergarea sau mersul pe bicicletă 
staționară.  

 

Zonă de vârf Peste 85% din 
rezerva de ritm 
cardiac 

În zona de vârf este posibil să efectuezi o 
activitate intensă, de scurtă durată, care 
îmbunătățește performanța și viteza, 
precum sprinturi sau antrenament la 
intervale de înaltă intensitate. 

Zonele personalizate de ritm cardiac 

În loc să utilizezi aceste zone de ritm cardiac, poți să creezi o zonă personalizată în aplicația Fitbit pentru 
a ținti un anumit interval de ritm cardiac. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Câștigă minute în zonă activă  

Câștigă minute în zonă activă pentru timpul petrecut în zonele de ardere grăsimi, de vârf sau de ritm 
cardiac de vârf. Pentru a te ajuta să îți maximizezi timpul, câștigi 2 minute în zonă activă pentru fiecare 
minut în care te afli în zonele cardio și de vârf. 

1 minut în zona de ardere grăsimi = 1 minut în zonă activă  
1 minut în zonele cardio sau de vârf = 2 minute în zonă activă 

Există 2 modalități prin care dispozitivul Inspire 2 te anunță cu privire la minutele în zonă activă: 

• La câteva momente după aceea, intri în altă zonă de ritm cardiac în timpul exercițiilor cu ajutorul 

aplicației Exerciții , astfel încât să știi cât de intens te antrenezi. Numărul de vibrații ale 
tracker-ului indică zona în care te afli: 

1 semnal sonor = zona de ardere grăsimi 
2 semnale sonore = zona cardio 
3 semnale sonore = zona de vârf 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1565
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• După 7 minute, intri într-o zonă de ritm cardiac pe parcursul întregii zile (de exemplu, în timpul 
unei plimbări în pas alert). 

 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Consultă scorul de pregătire zilnică 
Vei înțelege ce e mai bine pentru corpul tău cu scorul de pregătire zilnică, disponibil cu un abonament 
Fitbit Premium. Consultă aplicația Fitbit în fiecare dimineață pentru a vedea scorul tău, care variază de la 
1 la 100, pe baza activității, a somnului și a variabilității ritmului cardiac. Un scor ridicat înseamnă că ești 
gata pentru exerciții, în timp ce un scor scăzut sugerează că trebuie să te concentrezi pe recuperare. 

Când îți consulți scorul, vei vedea de asemenea o detaliere a elementelor care ți-au afectat scorul, un 
obiectiv de activitate personalizat pentru ziua respectivă și exercițiile sau sesiunile de recuperare 
recomandate.  

Pentru a vedea scorul de pregătire zilnică, poartă tracker-ul la culcare și deschide aplicația Fitbit de pe 

telefon în dimineața următoare. Din fila Astăzi, , atinge pictograma Pregătire . 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1379
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2470.htm
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Partajează-ți activitatea 
După ce finalizezi un exercițiu, deschide aplicația Fitbit pentru a-ți partaja statisticile cu prietenii și 
familia. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Vizualizarea scorului de fitness cardio 
Vizualizează fitness-ul cardiovascular general în aplicația Fitbit. Consultă scorul de fitness cardio și nivelul 
de fitness cardio, care îți arată cum te compari cu colegii tăi.  

În aplicația Fitbit, atinge pictograma Ritm cardiac și glisează la stânga graficului cu ritmul cardiac pentru 
a vedea statisticile detaliate pentru fitness-ul cardio. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2435#share
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2096
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Actualizarea, repornirea și ștergerea 
Află cum poți să efectuezi actualizarea, repornirea și ștergerea dispozitivului Inspire 2. 

Actualizarea dispozitivului Inspire 2 
Actualizează tracker-ul pentru a obține cele mai recente îmbunătățiri de caracteristici și actualizări de 
produse. 

Când este disponibilă o actualizare, în aplicația Fitbit apare o notificare. După ce pornești actualizarea, 
urmează barele de progres de pe dispozitivul Inspire 2 și din aplicația Fitbit până când actualizarea este 
finalizată. Pe durata actualizării, ține tracker-ul și telefonul apropiate unul de celălalt. 

Pentru a actualiza dispozitivul Inspire 2, bateria tracker-ului trebuie să fie încărcată la cel puțin 40% din 
capacitate. Actualizarea dispozitivului Inspire 2 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 articolul de ajutor aferent. 

Repornirea dispozitivului Inspire 2 
Dacă nu poți să sincronizezi dispozitivul Inspire 2 sau întâmpini probleme cu monitorizarea statisticilor 
sau cu primirea notificărilor, repornește tracker-ul de la încheietura mâinii:  

Deschide aplicația Setări  și atinge Reinițializare dispozitiv de pe ecran. 

Dacă dispozitivul Inspire 2 nu răspunde:  

1. Conectează dispozitivul Inspire 2 la cablul de încărcare. Pentru instrucțiuni, consultă „Încărcarea 
tracker-ului” de la pagina 8.  

2. Apasă și menține apăsate butoanele de pe tracker timp de 10 secunde. Eliberează butoanele. 
Când vezi o față zâmbitoare și dispozitivul Inspire 2 vibrează, înseamnă că tracker-ul a repornit. 

Repornirea tracker-ului nu șterge datele. 

Ștergerea dispozitivului Inspire 2 
Dacă dorești să dai dispozitivul Inspire 2 unei alte persoane sau dorești să îl returnezi, mai întâi șterge-ți 
datele cu caracter personal: 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1871.htm
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1. Pe dispozitivul Inspire 2, deschide aplicația Setări  Ștergere date utilizator. 
2. Când ți se solicită, menține ecranul apăsat timp de 3 secunde, apoi eliberează. Când dispozitivul 

Inspire 2 vibrează și vezi ecranul cu ceas, înseamnă că datele tale au fost șterse.  
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Depanare 
Dacă dispozitivul Inspire 2 nu funcționează corespunzător, consultă pașii de depanare de mai jos. 

Lipsa semnalului pentru ritmul cardiac 
Dispozitivul Inspire 2 monitorizează încontinuu ritmul cardiac în timp ce faci exerciții și pe parcursul 
întregii zile. Dacă senzorul de ritm cardiac de pe tracker întâmpină dificultăți cu detectarea unui semnal, 
apar linii întrerupte. 

 

Dacă tracker-ul nu detectează un semnal de ritm cardiac, mai întâi asigură-te că monitorizarea ritmului 

cardiac este activată în aplicația Setări de pe tracker. În continuare, asigură-te că porți corect 
tracker-ul, fie mutându-l mai sus sau mai jos pe încheietura mâinii, fie strângând sau slăbind cureaua. 
Dispozitivul Inspire 2 trebuie să fie în contact cu pielea. După ce ții brațul drept și nemișcat pentru o 
scurtă perioadă, ar trebui să vezi din nou ritmul cardiac. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Lipsa semnalului GPS 
Factorii de mediu, printre care clădirile înalte, pădurile dense, dealurile abrupte și plafonul gros de nori 
pot să afecteze capacitatea telefonului de a se conecta la sateliții GPS. Dacă telefonul caută un semnal 

GPS în timpul unui exercițiu, în partea de sus a ecranului apare mesajul  în curs de conectare. 

Pentru rezultate optime, așteaptă ca telefonul să găsească semnalul înainte de a începe exercițiul. 

Alte probleme 
Dacă experimentezi oricare dintre următoarele probleme, repornește tracker-ul: 

• Nu se sincronizează 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1582
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• Nu răspunde la atingeri, glisări sau apăsări de buton 
• Nu monitorizează pașii sau alte date 
• Nu sunt afișate notificările 

Pentru instrucțiuni, consultă „Repornirea dispozitivului Inspire 2” de la pagina40. 
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Informații generale și Specificații 

Senzori și componente 
Dispozitivul Inspire 2 conține următorii senzori și următoarele motoare:  

• Tracker optic de ritm cardiac 
• Accelerometru pe 3 axe, care monitorizează modelele de mișcare 
• Motor cu vibrație 

Materiale 
Cureaua clasică a dispozitivului Inspire 2 este realizată dintr-un material elastomeric flexibil și durabil, 
similar celui utilizat la numeroasele ceasuri sportive. Carcasa și catarama de pe dispozitivul Inspire 2 sunt 
realizate din plastic.  

Tehnologia wireless 
Dispozitivul Inspire 2 conține un radioreceptor cu Bluetooth 4.2.  

Feedback senzorial 
Dispozitivul Inspire 2 conține un motor cu vibrație pentru alarme, obiective, notificări, remindere și 
aplicații. 

Baterie 
Dispozitivul Inspire 2 conține o baterie reîncărcabilă din litiu-polimer. 

Memorie 
Dispozitivul Inspire 2 stochează datele, inclusiv statisticile zilnice, informațiile despre somn și istoricul de 
exerciții, timp de 7 zile. Consultă datele istorice în aplicația Fitbit.  

Afișaj 
Dispozitivul Inspire 2 are un afișaj PMOLED. 
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Dimensiunea curelei 
Dimensiunile curelelor sunt afișate mai jos. Curelele accesoriu comercializate separat pot să varieze 
puțin. 

Curea mică Se potrivește la o încheietură a mâinii cu circumferința de 140 mm - 180 mm (5,5 - 7,1 
inchi) 

Curea mare Se potrivește la o încheietură a mâinii cu circumferința de 180 mm - 220 mm (7,1 - 8,7 
inchi) 

Condiții de mediu 
Temperatura de 
funcționare Între -10 °C și 45 °C 

(între 14 °F și 113 °F) 

Temperatura de non-
funcționare între -20 °C și -10 °C  

(între -4 °F și 14 °F) 

Între 45 °C și 60 °C 
(între 113 °F și 140 °F) 

Temperatura în timpul 
încărcării Între 0 °C și 43 °C (Între 32 °F și 109 °F) 

(Între 0° și 43° C) 

Rezistență la apă Rezistă la apă până la 50 de metri 

Altitudinea maximă de 
funcționare 

8.534 m 
(28.000 picioare) 

Află mai multe 
Pentru a afla mai multe despre tracker-ul tău, modul de monitorizare a progresului în aplicația Fitbit și 
modul de deprindere a unor obiceiuri sănătoase cu Fitbit Premium, accesează help.fitbit.com. 

Garanție și politica de retururi 
Găsește informații despre garanție și politica de retururi fitbit.com pe site-ul nostru web. 

http://help.fitbit.com/
http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
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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) 
Modelul FB418 

ID FCC: XRAFB418 

Notificare către utilizator: ID-ul FCC poate fi de asemenea vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a 
vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

Declarația de conformitate a furnizorului 

Identificator unic: FB418 

Partea responsabilă – Informații de contact pentru S.U.A. 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Declarația de conformitate FCC (pentru produsele supuse Părții 15) 

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC. 

Funcționarea se supune următoarelor două condiții: 

1. Acest dispozitiv nu poate să provoace interferențe dăunătoare și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențele care pot provoca

funcționarea nedorită a dispozitivului.

Avertismentul FCC 
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Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru 
conformitate ar putea duce la anularea autorității utilizatorului de a opera echipamentul. 

Notă: acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital 
Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi 
protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest 
echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și 
utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate să provoace interferențe dăunătoare la nivelul 
radiocomunicațiilor. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea la o 
anumită instalație. Dacă acest echipament nu provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de 
televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să 
încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

• Schimbă orientarea sau locația antenei de recepție.
• Mărește distanța dintre echipament și receptor.
• Conectează echipamentul la o priză dintr-un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
• Pentru asistență, consultă-te cu reprezentantul sau cu un al tehnician radio/TV cu experiență.

Dispozitivul îndeplinește cerințele FCC și IC pentru expunerea RF în public sau în medii necontrolate. 

Canada: declarația din partea Industry Canada (IC) 
Modelul/Modèle FB418 

IC: 8542A-FB418 

Notificare către utilizator: ID-ul IC poate fi de asemenea vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a 
vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

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  

Dispozitivul îndeplinește cerințele IC pentru expunerea RF în public sau în mediile necontrolate. 

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou 
incontrôlée 

Notificarea IC către utilizatori în limbile engleză/franceză, în conformitate cu ediția curentă a RSS GEN: 

Acest dispozitiv respectă standardele RSS scutite de licența Industry Canada. 
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Funcționarea se supune următoarelor două condiții: 

1. Acest dispozitiv nu poate să provoace interferențe și
2. acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențele care pot provoca

funcționarea nedorită a dispozitivului.

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) 
Benzi de frecvență și putere 

Datele indicate aici reprezintă puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda/benzile de 
frecvență în care funcționează echipamentul radio. 

Bluetooth 2400-2483,5 MHz < 13 dBm EIRP 

Declarația de conformitate UE simplificată 

Prin prezenta, Fitbit LLC declară că echipamentul radio tip Model FB418 este în conformitate cu 
Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate pentru UE este disponibil la 
următoarea adresă: www.fitbit.com/safety 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Fitbit LLC 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 LLC 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 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Fitbit LLC 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 LLC 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 

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 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Belarus 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

 

Botswana 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

Uniunea Vamală 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

 

China 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul:  

Setări  Informații dispozitiv 
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China RoHS             
部件名称  
Denumire piesă 

有毒和危险品  
Substanțe sau elemente toxice și periculoase 

Modelul FB418 铅  
(Pb) 

水银 
(Hg) 

镉  
(Cd) 

六价铬 
(Cr(VI)) 

多溴化苯  
(PBB) 

多溴化二苯

醚 
(PBDE) 

表带和表扣  
(Curea și 
cataramă) 

O O O O O O 

电子  
(Componente 
electronice) 

-- O O O O O 

电池  
(Baterie) 

O O O O O O 

充电线  
(Cablu de 
încărcare) 

O O O O O O 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制  

 O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下(indică 
faptul că conținutul substanței toxice și periculoase din toate materialele omogene ale piesei este sub 
cerința limitei de concentrație descrisă în GB/T 26572).  

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求 (indică 
faptul că conținutul substanței toxice și periculoase din cel puțin un material omogen al piesei depășește 
limita de concentrație descrisă în GB/T 26572). 

 

CMIIT ID 2020DJ10432 

Bandă de frecvență: 2400-2483,5 MHz 
Putere transmisă: EIRP max., 4,64 dBm 
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Lățime de bandă ocupată: BLE: 2 MHz 
Sistem de modulare: BLE: GFSK 
ID CMIIT afișat: la ambalare și la etichetarea electronică a dispozitivului 

Indonezia 
69640/SDPPI/2020  

3788 

Israel 

 

Japonia 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

 
 
201-200527 

Regatul Arabiei Saudite 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

Mexic 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 
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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 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

Maroc 

 

AGREE PAR L’ANRT MAROC 

 Numéro d’agrément: MR 00025260ANRT2020 

Date d’agrément: 25/08/2020 

Nigeria 
Conectarea și utilizarea acestui echipament de comunicații sunt permise de către Comisia de 
Comunicații din Nigeria. 

Oman 
TRA/TA-R/9827/20 
D090258 
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Pakistan 
Cu aprobarea PTA 

Modelul nr.: FB418 

Nr. TAC: 9.775/2020 

Tip dispozitiv: Bluetooth 

Paraguay 

 

NR: 2022-01-I-0061 

Filipine 

 

Tip acceptat 
Nr.: ESD-RCE-2023588 

Serbia 
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Singapore 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

Coreea de Sud 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 

지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.  

 

Traducere: 
Dispozitivele din Clasa B (echipamente de comunicații de difuzare pentru uz casnic): înregistrarea EMC 
este destinată în principal uzului casnic (clasa B) și poate fi utilizată în toate zonele care acceptă acest 
dispozitiv. 

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 

Traducere: 

Notificare către utilizator: conținutul de reglementare poate fi de asemenea vizualizat pe dispozitivul 
tău. Instrucțiunile pentru vizualizarea conținutului din meniu: 

Setări  Informații dispozitiv 

低功率警語: 
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• 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。 
• 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。 

Traducere: 

Declarația de avertizare privind radiourile de joasă putere: 

• Fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere și niciun utilizator nu are 
permisiunea de a modifica frecvența unui dispozitiv aprobat de radio frecvență de joasă putere, 
de a îmbunătăți puterea de transmitere a acestuia sau de a modifica performanțele sau 
caracteristicile inițiale. 

• Utilizarea dispozitivelor de RF de joasă putere nu trebuie să afecteze securitatea zborurilor sau să 
interfereze cu comunicațiile legale: când se detectează interferențe, înainte de a continua 
utilizarea, acesta trebuie oprit imediat și îmbunătățit astfel încât să nu producă interferențe. 
Comunicațiile legale menționate aici se referă la radiocomunicațiile care operează în conformitate 
cu prevederile Legii privind telecomunicațiile. Dispozitivele de RF de mare putere trebuie să 
suporte interferențele de la comunicațiile legale sau de la echipamentele industriale, științifice și 
medicale care emit unde radio. 

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。 

Traducere: 

Avertisment privind bateria: 

Acest dispozitiv utilizează o baterie litiu-ion. 



 

57 

Dacă nu sunt respectate următoarele linii directoare, durata de viață a bateriei litiu-ion din dispozitiv 
poate fi redusă sau poate exista riscul de deteriorare a dispozitivului, de incendiu, arsuri chimice, 
scurgeri de electroliți și / sau vătămări corporale. 

• Nu dezasambla, nu perfora și nu deteriora dispozitivul sau bateria. 
• Nu îndepărta și nu încerca să îndepărtezi bateria pe care utilizatorul nu o poate înlocui. 
• Nu expune bateria la flăcări, explozii sau alte pericole. 
• Nu folosi obiecte ascuțite pentru a înlătura bateria. 

Avertisment privind vederea 

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 

Traducere: 

Utilizarea excesivă poate să deterioreze vederea 

Avertisment: 

• Utilizarea excesivă poate să deterioreze vederea 

Atenție: 

• Odihnește-te timp de zece minute după fiecare 30 de minute. 
• Copiii cu vârsta sub 2 ani trebuie să păstreze distanța față de acest produs. Copiii cu vârsta de cel 

puțin 2 ani nu trebuie să se uite la ecran o perioadă mai mare de 1 oră pe zi. 
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Taiwan RoHS 

 

Emiratele Arabe Unite 
Notificare către utilizator: conținutul de reglementare pentru această regiune poate fi de asemenea 
vizualizat pe dispozitivul tău. Pentru a vizualiza conținutul: 

Setări  Informații dispozitiv 

TRA – Emiratele Arabe Unite 

ID distribuitor: DA35294/14 
TA RTTE: ER88845/ 20 
Model: FB418 
Tip: tracker wireless pentru monitorizarea activității 

Regatul Unit 
Declarația de conformitate UK simplificată 

Prin prezenta, Fitbit LLC declară că echipamentul radio tip Model FB418 este în conformitate cu 
Reglementările din 2017 privind echipamentele radio. Textul integral al declarației de conformitate 
pentru UK este disponibil pe pagina: www.fitbit.com/legal/safety-instructions 

https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
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Zambia 
ZMB / ZICTA / TA / 2020 / 10 / 13 

 

Declarația de siguranță 
Acest echipament a fost testat pentru respectarea certificării de siguranță în conformitate cu 
specificațiile standardului EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-
1:2014 + A11:2017.  



 

©2023 Fitbit LLC. Toate drepturile rezervate. Fitbit și sigla Fitbit sunt mărci 
comerciale sau mărci comerciale înreg ist rate ale Fitb it  în SUA și în alte ț ări. O 
listă mai cuprinzătoare cu mărcile comerciale Fitbit se regăsește pe Lista cu 
mărcile comerciale Fitbit. Mărcile comerciale terț e menț ionate aparț in 
proprietarilor respectivi ai acestora. 

  

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