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Glosar 

A 

Fibrilație atrială (FibA) 
Fibrilația atrială (FibA) este un tip de ritm cardiac neregulat, cauzat atunci când camerele superioare ale inimii bat 
neregulat. 

C 

Produs de purtat la încheietura mâinii 
Produsele de purtat la încheietura mâinii includ smartwatch-urile Fitbit și tracker-ele Fitbit. 

H 

Ritm cardiac 
Ritmul cardiac înseamnă de câte ori inima ta se contractă (bate) într-un minut. De multe ori este exprimat ca bătăi pe 
minut (bpm). 

P 

Fotopletismografie (PPG) 
Fotopletismografia (PPG) este o tehnologie bazată pe lumină, utilizată pentru a detecta rata fluxului sanguin. 

Puls 
Smartwatch-urile și trackerele Fitbit dispun de senzori optici care pot detecta pulsul sângelui care ajunge la încheietura 
mâinii cu fiecare bătaie a inimii. Pulsul este utilizat pentru a estima ritmul cardiac (vezi mai sus) și pentru a căuta nereguli 
la nivelul măsurătorilor între bătăi.  



Indicații de utilizare (SUA) 

SUA*: 

Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat reprezintă o aplicație medicală pentru mobil, numai 
pentru software, destinată să fie utilizată cu produsele purtate la încheietura mâinii, pentru a analiza 
datele despre puls, astfel încât să depisteze episoadele de ritm cardiac neregulat, care ar putea fi un 
indicator al fibrilației atriale (FibA) și furnizează o notificare către utilizator. 

Notificările Fitbit pentru ritmul cardiac neregulat sunt destinate utilizării fără prescripție medicală (OTC). 
Acestea nu sunt destinate furnizării unei notificări cu ocazia fiecărui episod de ritm cardiac neregulat 
care sugerează FibA, iar absența unei notificări nu este destinată să indice că nu este prezent niciun 
proces de boală; mai degrabă, Notificările Fitbit pentru ritmul cardiac neregulat sunt destinate să scoată 
la suprafață o notificare de FibA posibilă când sunt disponibile suficiente date pentru analiză. 

Aceste date sunt captate numai când utilizatorul stă nemișcat. Împreună cu factorii de risc ai 
utilizatorului, Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat pot fi utilizate pentru a suplimenta 
decizia de screening FibA. Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat nu sunt destinate înlocuirii 
metodelor tradiționale de diagnostic sau tratament.  

Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat nu au fost testate pentru și nu sunt destinate să fie 
utilizate de către persoanele cu vârsta sub 22 de ani. De asemenea, nu sunt destinate utilizării de către 
persoanele diagnosticate anterior cu FibA. 

În afara SUA**: 

Software-ul Notificări Fitbit privind ritmul cardiac neregulat este destinat ca tehnologie pre-screening 
pentru fibrilația atrială. Software-ul nu este recomandat utilizatorilor cu cazuri cunoscute de fibrilație 
atrială și este destinat utilizării la domiciliu de către persoanele nespecializate în vârstă de peste 22 de 
ani.  

* Indicațiile de utilizare se aplică la nivelul Statelor Unite și al următoarelor teritorii SUA: Samoa
Americană, Puerto Rico, Guam, Insulele Virgine Americane

** Indicațiile de utilizare în afara SUA se aplică următoarelor țări: Austria, Australia, Belgia, Canada, 
Chile, Republica Cehă, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, 
Mauritius, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Singapore, Africa de 
Sud, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit și Vietnam. 

Alte țări vor fi adăugate pe măsură ce se obține autorizarea autorității de reglementare. Consultă 
fitbit.com/irregular-rhythm pentru detalii suplimentare. 

Reține că acest produs nu este reglementat ca dispozitiv medical în următoarele țări/regiuni: Hong Kong 

http://fitbit.com/irregular-rhythm


Destinația de utilizare (UE) 

Pentru a analiza datele despre puls colectate de la senzorii de fotopletismografie (PPG) pentru a 
identifica episoadele de ritmuri cardiace neregulate, care sugerează fibrilația atrială (FibA) și furnizează o 
notificare către utilizator. 

Descrierea produsului 

Funcția Notificări Fitbit privind ritmul cardiac neregulat este utilizată pentru a monitoriza și a analiza 
datele despre puls pentru nereguli în măsurătorile între bătăi, care pot să indice prezența FibA. Datele 
despre ritmul cardiac sunt stocate temporar pe produsul purtat la încheietura mâinii până când datele 
se sincronizează cu contul tău. Dacă în cadrul datelor se regăsesc semne de FibA, vei primi o notificare 
pe telefon pentru a vizualiza detaliile rezultatelor în aplicația Fitbit. Datele nu sunt analizate în timp real 
și nu sunt destinate scopurilor de diagnosticare. 

Caracteristica poate fi regăsită în pictograma Notificări privind ritmul cardiac neregulat din cadrul 
secțiunii Evaluări de sănătate din aplicația Fitbit. Această pictogramă este utilizată de asemenea pentru 
integrare, afișarea rezultatelor anterioare și alte date specifice unui dispozitiv non-medical. 

Beneficiul clinic prevăzut 

Beneficiul primar al Notificărilor Fitbit privind ritmul neregulat este de a analiza datele privind pulsul 
pentru a identifica episoadele de ritm cardiac neregulat, care coincid fibrilației atriale și de a trimite 
notificare utilizatorului. 



Măsuri de precauție 

Caracteristica nu a fost testată pentru și nu este destinată utilizării la persoanele cu vârsta sub 22 de ani. 
Caracteristica nu este destinată utilizării pentru persoanele care au un istoric sau diagnostic de fibrilație 
atrială. 



Avertismente și precauții generale 

NU schimba medicația fără a consulta mai întâi medicul. Este posibil ca rezultatele Notificărilor Fitbit 
privind ritmul cardiac neregulat să nu fie precise în cazul persoanelor care iau medicamente sau 
substanțe care afectează ritmul cardiac sau fluxul sanguin. 

NU folosi acest produs în locul tratamentului prescris de medicul tău. Palpitațiile și dispneea pot să 
reprezinte simptome de FibA, dar unele persoane sunt asimptomatice. FibA este tratabilă, deci, cu cât o 
descoperi mai devreme, cu atât mai repede tu și medicul tău puteți să luați măsuri.  

Dacă primești o notificare și nu ai fost diagnosticat(ă) cu FibA de către un medic, trebuie să discuți cu 
medicul tău. Pot apărea rezultate fals negative sau fals pozitive eronate din cauza erorii dispozitivului 
sau a utilizatorului. Dacă nu primești o notificare, este posibil să ai în continuare FibA. Fitbit nu caută 
întotdeauna semne de FibA. Nu îți putem trimite notificări pentru toate cazurile de ritm cardiac 
neregulat care pot indica FibA. Pentru mai multe informații despre performanța Notificărilor Fitbit 
privind ritmul cardiac neregulat, consultă Studiul clinic.  

Această caracteristică a fost testată pe persoanele cu stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter 
implantabil. Dacă ai unul dintre aceste dispozitive, te rugăm să te consulți cu un medic înainte de a 
utiliza această caracteristică. 

NU trebuie să fie folosită pentru diagnosticarea clinică a FibA.  

NU trebuie să fie folosită pentru monitorizarea continuă, în timp real, a ritmului cardiac. 

Acest produs NU POATE să detecteze atacul de cord, cheagurile de sânge, accidentul vascular cerebral 
sau alte afecțiuni cardiace. 

Evaluarea realizată de acest produs NU este un diagnostic.  

Acest produs NU este destinat utilizării într-un mediu clinic. 

NU interpreta și nu lua măsuri clinice numai în baza notificării, fără a consulta un profesionist calificat 
din domeniul sănătății. 

Poartă produsul de purtat la încheietura mâinii, conform instrucțiunilor. Pentru mai multe informații, 
consultă help.fitbit.com. 

● Poartă dispozitivul puțin mai sus pe încheietura mâinii.
● Asigură-te că dispozitivul intră în contact cu pielea.
● Dispozitivul trebuie să fie fix, dar să nu te strângă.

O serie de factori pot afecta precizia datelor despre puls utilizate pentru a căuta semne de FibA, inclusiv 
mișcarea corpului, a încheieturii mâinii sau mișcările degetelor, tatuajele de la încheietura mâinii și fluxul 
sanguin scăzut la încheietura mâinii. 

NOTĂ: Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat pot fi utilizate doar pe dispozitivele compatibile 
care au fost conectate la contul tău. Pentru mai multe informații despre produsele purtate la încheietura 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1988.htm


mâinii, compatibile cu Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat, consultă Instrucțiunile de 
utilizare.. 

Din motive de securitate, este recomandabil să menții controlul și posesia produsului compatibil purtat 
la încheietura mâinii și a dispozitivelor mobile compatibile pentru a preveni accesul neautorizat la 
informațiile tale despre sănătate. Consultă instrucțiunile producătorului dispozitivului mobil pentru a 
activa funcția de parolă, pentru a împiedica accesul neautorizat. În plus, securizează contul tău Fitbit cu 
o parolă puternică. Pentru mai multe informații, consultă help.fitbit.com. Dacă este disponibilă pe
produsul tău purtat la încheietura mâinii, îți recomandăm să activezi blocarea dispozitivului. Pentru mai
multe informații, consultă help.fitbit.com.

În cazul în care consideri că produsul încalcă orice legi sau reprezintă o amenințare la adresa 
unui individ, te rugăm să raportezi producătorului și autorității locale în materie de sănătate. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1392.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2250.htm


Așteptări 

Cum funcționează notificările Fitbit privind ritmul cardiac 
neregulat 

Caracteristica Notificări Fitbit privind ritmul cardiac neregulat colectează date despre ritmul cardiac și 
mișcări pentru a verifica dacă există semne de FibA. Când activezi caracteristica, datele despre ritmul 
cardiac sunt colectate în fundal, în timp ce stai nemișcat(ă) sau dormi și sunt analizate pentru a detecta 
dacă există semne de FibA. După ce produsul purtat la încheietura mâinii colectează suficiente date 
analizabile despre ritmul cardiac, analizăm măsurătorile între bătăi pentru a verifica dacă există nereguli. 
Măsurătorile între bătăi indică frecvența cu care bătăile inimii se succed reciproc. De obicei, se măsoară 
în milisecunde (ms) și sunt convertite în bătăi pe minut (bpm). În mod normal, aceste măsurători sunt 
relativ previzibile și line. Creșterile sau scăderile semnificative (de peste 10 bpm) într-o perioadă scurtă 
de timp pot fi considerate neregulate. 

Notificări pe care s-ar putea să le vezi 

Fitbit nu analizează datele tale în timp real. Dacă primești o notificare, înseamnă că am observat semne 
de ritm neregulat care pot constitui FibA în mai multe citiri. Poți primi până la 1 notificare în fiecare zi. 

Notificare pe telefon 

Dacă permiți notificările din aplicația Fitbit pe telefonul tău, vei vedea o notificare pe telefon: 

Atinge notificarea de pe ecran pentru a deschide aplicația Fitbit. 

Notificarea aplicației Fitbit 

Când deschizi aplicația Fitbit, vei vedea o notificare în partea de sus a filei Astăzi: 



Atinge Vizualizare acum de pe ecran pentru a vedea citirile când am observat semne de ritm cardiac 
neregulat, sau atinge pictograma X de pe ecran pentru a înlătura notificarea. 

Instrucțiuni de operare 

Dispozitive compatibile și cerințe de sistem 

Notificările privind ritmul neregulat sunt disponibile pe: 

● Fitbit Charge 3 care rulează versiunea firmware 1.88.11 sau o versiune ulterioară
● Fitbit Charge 4 care rulează versiunea firmware 44.1.100.43 sau o versiune ulterioară
● Fitbit Charge 5 care rulează versiunea firmware 1.149.11 sau o versiune ulterioară
● Fitbit Inspire 2 care rulează versiunea firmware 44.1.124.34 sau o versiune superioară
● Fitbit Inspire 3 care rulează versiunea firmware 63.200001.179.13 sau o versiune ulterioară
● Fitbit Luxe care rulează versiunea firmware 1.151.16 or 1.146.4 sau o versiune ulterioară



● Fitbit Sense care rulează versiunea firmware 44.128.6.12 sau o versiune ulterioară
● Fitbit Sense 2 care rulează versiunea firmware 60.20001.169.126 sau o versiune ulterioară
● Fitbit Versa 2 care rulează versiunea firmware 35.72.1.9 sau o versiune ulterioară sau o versiune

ulterioară
● Fitbit Versa 3 care rulează versiunea firmware 36.128.6.12 sau o versiune ulterioară
● Fitbit Versa 4 care rulează versiunea firmware 61.20001.169.337 sau o versiune ulterioară
● Fitbit Versa Lite Edition care rulează versiunea firmware 38.72.1.9 sau o versiune ulterioară

Dacă un dispozitiv incompatibil este asociat după ce utilizatorul și-a oferit consimțământul pentru 
această caracteristică, algoritmul nu va analiza datele de pe un dispozitiv incompatibil. 

Aplicația Fitbit necesită iOS 14 sau o versiune superioară sau Android 9 sau o versiune superioară. 
Pentru informații suplimentare despre compatibilitatea dispozitivului cu aplicația Fitbit, consultă 
fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices. 

Reține că Notificările Fitbit privind ritmul cardiac neregulat sunt disponibile numai în locațiile selectate 
în acest moment. Dispozitive suplimentare și alte țări vor fi adăugate pe măsură ce se obține autorizarea 
autorității de reglementare. Consultă fitbit.com/irregular-rhythm pentru detalii suplimentare. 

Activare notificări privind ritmul cardiac neregulat 

Notificările privind ritmul cardiac neregulat apar în aplicația Fitbit și ca notificare pe telefonul tău. 

1. Din fila Descoperă  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge Evaluări și rapoarte. 
2. Atinge pictograma Notificări privind ritmul cardiac neregulat de pe ecran.
3. Atinge Configurează acum de pe ecran și urmează instrucțiunile de pe ecran.

Vizualizare detalii și istoric privind ritmul cardiac neregulat 

1. Din fila Descoperă  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge Evaluări și rapoarte. 

2. Atinge pictograma Notificări privind ritmul cardiac neregulat de pe ecran. Dacă Fitbit
detectează semne de ritmuri cardiace neregulate, vei vedea o listă de notificări și momentul în
care acestea au apărut.

https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
http://fitbit.com/irregular-rhythm


 

 
Reține că fiecare notificare este marcată ca Necitită până când o atingi pe ecran pentru 
a vizualiza mai multe informații. 

3. Atinge o notificare de pe ecran pentru informații detaliate. Apare o listă cu citiri ale ritmului 
cardiac neregulat, marcată cu momentul în care a apărut citirea și ritmul cardiac minim și maxim 
în perioada de timp respectivă. Glisează în sus pentru a vedea un rezumat în partea de jos a 
paginii, care listează data și ora primei citiri a ritmului cardiac neregulat, a ultimei citiri a ritmului 
cardiac neregulat și momentul în care datele au fost înregistrate în aplicația Fitbit. 

4. Atinge o citire a ritmului cardiac neregulat pentru informații suplimentare. Apare o listă cu 
măsurătorile între bătăi. Fiecare bătaie a inimii are o valoare bpm și un marcaj temporal al 
momentului în care a apărut. Rezumatul din partea de sus afișează valoarea bpm minimă și 
maximă înregistrată. 



 

Ștergere notificări privind ritmul cardiac neregulat 

1. Din fila Descoperă  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge Evaluări și rapoarte.  

2. Atinge pictograma Notificări privind ritmul cardiac neregulat de pe ecran. 
3. Atinge notificarea de pe ecran pe care dorești să o ștergi. 
4. Glisează în sus și atinge Ștergere notificare din partea de jos a paginii > Da, șterge notificarea. 

Dezactivare notificări privind ritmul cardiac neregulat 

Aplicație Fitbit 

1. Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge imaginea ta de profil de pe ecran. 
2. Atinge Activitate și wellness > Setări cardio > Notificări privind ritmul neregulat de pe ecran. 
3. Atinge Dezactivează această caracteristică > Dezactivare de pe ecran. 

fitbit.com 

1. Cu ajutorul unui browser web, deschide fitbit.com/afib-notifications/settings. Dacă ți se cere, 

conectează-te la contul Fitbit. 

2. Atinge Dezactivează această caracteristică de pe ecran. 

 

Depanare 

Colectare date 

Fitbit poate să analizeze doar datele despre ritmul cardiac pentru FibA atunci când stai nemișcat(ă). 
Poartă frecvent produsul de purtat la încheietura mâinii, în special la culcare, și sincronizează frecvent 
datele pentru a ajuta la căutarea semnelor de FibA mai frecvent. Trimitem o notificare doar pentru a 
vedea semne de ritm neregulat în mai multe citiri, ceea ce înseamnă că s-ar putea să nu primești 
notificări privind ritmul cardiac neregulat dacă nu ai putut să colectezi suficiente date în fiecare zi. 

Pentru a depana monitorizarea ritmului cardiac, consultă help.fitbit.com. 

Analiză de date 

Fitbit nu analizează datele tale în timp real. De pe telefon, menține funcționarea aplicației Fitbit în 
fundal, pentru a te asigura că produsul de consum purtat la încheietura mâinii se poate sincroniza în 
mod regulat. Pentru a verifica momentul în care datele tale despre ritmul cardiac au fost analizate 
ultima oară: 

https://www.fitbit.com/afib-notifications/settings
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1582.htm


 

1. Din fila Descoperă  din aplicația Fitbit de pe telefon, atinge Evaluări și rapoarte.  

2. Atinge pictograma Notificări privind ritmul cardiac neregulat de pe ecran. Ora și data la care au 
fost analizate datele tale ultima oară apar sub istoricul de notificări. 

 

Reține că datele sunt stocate timp de 7 zile pe produsul purtat la încheietura mâinii. Dacă nu ai efectuat 
sincronizarea cu aplicația Fitbit de peste 7 zile, datele mai vechi ar putea fi șterse și nu vor fi analizate. 

Pentru a depana sincronizarea, consultă help.fitbit.com. 

Primire notificări 

Dacă telefonul tău nu primește notificări push de la aplicația Fitbit: 

● Activează notificările pentru aplicația Fitbit din setările telefonului tău. Pentru instrucțiuni, 
consultă support.google.com pentru telefoanele Android sau support.apple.com pentru 
dispozitivele iPhone. 

● Verifică dacă este actualizată aplicația Fitbit de pe telefonul tău. Pentru instrucțiuni, consultă 
help.fitbit.com. 

Studiul clinic 

A fost desfășurat un studiu clinic pentru a valida abilitatea algoritmului software al Notificărilor Fitbit 
privind ritmul cardiac neregulat (IRN) de a detecta fibrilația atrială (FibA), utilizând datele colectate de 
pe produsele purtate la încheietura mâinii. Validarea software-ului de către Fitbit pentru evaluarea 
fibrilației atriale din datele PPG obținute în urma unui studiu privind smartwatch-urile care pot fi 
purtate Studiul (NCT04380415) a inclus 455.699 subiecți. Au existat 4.728 subiecți care au primit o 
notificare privind ritmul cardiac neregulat și au fost invitați să primească și să poarte un plasture de 
electrocardiogramă (ECG). Dintre aceștia, 1.057 au purtat și au returnat un monitor cu plasture ECG 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1866.htm
https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT201925
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2435.htm


 

pentru 7 zile cu date utilizabile. Prevalența FibA pe baza rezultatelor monitorizării plasturelui ECG pe 7 
zile a fost de 32,2% (340/1057). 

Algoritmul software al notificărilor Fitbit privind ritmul cardiac neregulat a detectat semne de FibA la 
225 de subiecți în timp ce aceștia purtau un plasture ECG după o notificare IRN inițială. Dintre aceștia, 
98,2% (221/225) au indicat detectări de FibA din algoritmul software al notificărilor Fitbit privind ritmul 
cardiac neregulat și plasturele ECG aproximativ în același moment. În timpul studiului clinic, nu au fost 
observate evenimente adverse grave. 

 

 

Informații despre boli și îngrijirea personală 

Ce este fibrilația atrială? 

Fibrilația atrială (FibA) este un tip de ritm cardiac neregulat al camerelor superioare ale inimii (atriul). În 
mod normal, camerele superioare se contractă cu regularitate pentru a deplasa sângele în camerele 
inferioare. Cu FibA, camerele superioare se contractă cu regularitate, determinând o parte din sânge să 
se deplaseze lent în camerele superioare. Acest sânge care se deplasează lent poate să formeze 
cheaguri, ceea ce sporește riscul de accident vascular cerebral și afecțiuni cardiace. 

Semne că poți să ai fibrilație atrială 

Unele persoane cu FibA pot să fie asimptomatice, în timp ce altele pot să prezinte următoarele 
simptome: 

● Ritm cardiac neregulat 
● Palpitații 
● Amețeală 
● Oboseală extremă 
● Respirație cu dificultate 
● Dureri în piept 

Află mai multe de la CDC [https://www.cdc.gov/], Asociația Americană de Cardiologie 
[https://www.heart.org/] sau accesând site-ul web al Societății Europene de Cardiologie 
[https://www.escardio.org/]. 

Modul de viață și alți factori 

Printre factorii de risc pentru FibAse numără: 

● Vârsta avansată 
● Tensiunea arterială ridicată 
● Obezitatea 

https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdhdsp%2Fdata_statistics%2Ffact_sheets%2Ffs_atrial_fibrillation.htm
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/


 

● Originea europeană 
● Diabetul 
● Insuficiența cardiacă 
● Bolile cardiace ischemice 
● Hipertiroidismul 
● Afecțiunile renale cronice 
● Consumul excesiv de alcool 
● Creșterea ca mărime a camerelor din partea stângă a inimii 

Află mai multe de la CDC [https://www.cdc.gov/], Asociația Americană de Cardiologie 
[https://www.heart.org/] sau accesând site-ul web al Societății Europene de Cardiologie 
[https://www.escardio.org/]. 

Potențiale opțiuni de tratament 

Consultă furnizorul de servicii medicale înainte de a face modificări majore ale modului de viață sau ale 
medicației. Printre posibilele opțiuni de tratament se numără: 

● Medicamente 
● Intervenție chirurgicală 
● Schimbarea modului de viață 

Află mai multe de la CDC [https://www.cdc.gov/], Asociația Americană de Cardiologie 
[https://www.heart.org/] sau accesând site-ul web al Societății Europene de Cardiologie 
[https://www.escardio.org/]. 

  

https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdhdsp%2Fdata_statistics%2Ffact_sheets%2Ffs_atrial_fibrillation.htm
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/
https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdhdsp%2Fdata_statistics%2Ffact_sheets%2Ffs_atrial_fibrillation.htm
https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation
https://www.heart.org/


 

Termeni și Condiții 

Fitbit creează dispozitive și instrumente care te ajută să îți atingi obiectivele de fitness și îți oferă 
motivația și inspirația de a duce o viață mai sănătoasă și mai activă. Aceste condiții de furnizare a 
serviciului („condițiile”) se aplică accesării și folosirii serviciului Fitbit. „Serviciul Fitbit” include 
dispozitivele noastre inclusiv firmware-ul, aplicațiile, aplicațiile software, site-urile web, API, produsele și 
serviciile. 

Dacă trăiești în Spațiul Economic European, Regatul Unit sau Elveția, aceste condiții reprezintă un 
contract încheiat între tine și Fitbit International Limited, societate din Irlanda, cu sediul social în 76 
Lower Baggot Street, Dublin 2, Irlanda. Dacă locuiești în altă parte, aceste condiții reprezintă un contract 
încheiat între tine și Fitbit LLC, 199 Fremont Street, 14th Floor, San Francisco, CA 94105 SUA. Atunci 
când aceste condiții menționează „Fitbit”, „noi” sau „nostru”, se referă la partea contractantă care îți 
furnizează serviciile Fitbit. 

Trebuie să accepți aceste condiții pentru a crea un cont Fitbit și a accesa sau folosi serviciul Fitbit. Dacă 
nu ai un cont, acceptă aceste condiții folosind orice parte a serviciului Fitbit. Dacă nu accepți aceste 
condiții, nu crea un cont și nu folosi serviciul Fitbit. 

Informații suplimentare despre aceste condiții sunt disponibile în Condițiile de furnizare a serviciului 
Fitbit. 

  

https://www.fitbit.com/us/legal/terms-of-service
https://www.fitbit.com/us/legal/terms-of-service


 

Informații privind asistența utilizatorului 

Acest document este pentru SKU: FB604 versiunea 1.0-1.0-1.0 sau o versiune superioară. 

 Fitbit LLC 
199 Fremont St. 14th Floor 
San Francisco, CA 94105 
Statele Unite 
www.fitbit.com 

 
Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP Haga 
Țările de Jos 

 
MedEnvoy Switzerland 
Gotthardstrasse 28 
6302 Zug 
Elveția 

 

 

Simbolurile echipamentului 

  
Marcaj CE 

  
Citește 
instrucțiunile 
de utilizare 

  
Producător 

  
Reprezentant 
autorizat în 
Europa 

 
Reprezentant 
autorizat în 
Elveția 

 
Dispozitiv 
medical 

Pentru asistență clienți, vizitați help.fitbit.com. 

După cum se impune de reglementările în vigoare, un exemplar tipărit din acest document este 
disponibil gratuit în anumite regiuni, la cerere. Pentru mai multe informații, contactează-ne.

http://www.fitbit.com/
https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=en_US
https://myhelp.fitbit.com/s/support


©2023 Fitbit LLC. Toate drepturile rezervate. Fitbit și sigla Fitbit sunt mărci comerciale sau mărci 
comerciale înregistrate ale Fitbit în SUA și în alte țări. O listă mai cuprinzătoare cu mărcile comerciale 
Fitbit se regăsește pe Lista cu mărcile comerciale Fitbit. Mărcile comerciale terțe menționate aparțin 
proprietarilor respectivi. 

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