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Introducere 

Fă cunoștință cu Fitbit Sense 2 de la google—smartwatch-ul conceput să te ajute să 
gestionezi stresul, să dormi mai bine și să trăiești sănătos. 

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

Ce conține pachetul 
Cutia dispozitivului Sense 2 cuprinde: 

   
Ceas cu o curea mică 

(variază culoarea și materialul) 
Cablu de încărcare O curea mare 

suplimentară 

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

  

https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
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Încărcarea ceasului 
Dacă este complet încărcat, dispozitivul Sense 2 are o durată a bateriei de cel puțin 6 
zile. Durata bateriei și ciclurile de încărcare variază în funcție de utilizare și de alți 
factori; rezultatele reale variază. 

Pentru încărcarea dispozitivului Sense 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. Ține celălalt capăt al cablului de încărcare în apropierea portului de pe spatele 
ceasului până când acesta se atașează sub forța magnetului. Asigură-te că pinii 
de pe cablul de încărcare se aliniază cu portul de pe spatele ceasului.  

  

Încarcă dispozitivul Sense 2 tip de 12 minute pentru o durată a bateriei de 24 de ore. 
În timpul încărcării ceasului, atinge ecranul de două ori sau apasă pe buton pentru a 
aprinde ecranul. Încărcarea completă durează aproximativ 1-2 ore. 
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Configurarea dispozitivului Sense 2 
Configurează dispozitivul Sense 2 cu aplicația Fitbit pentru dispozitive 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 

Sense 2 la contul tău.  

După ce ai terminat configurarea, citește complet ghidul pentru a afla mai multe 
despre noul ceas 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 Sense 2 

Poartă dispozitivul Sense 2 la încheietură. Dacă trebuie să atașezi o curea de altă 
dimensiune sau dacă ai achiziționat o altă curea, consultă instrucțiunile din secțiunea 
„Schimbarea curelei" de la pagina 15.  

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

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

 

Pentru monitorizarea optimizată a ritmului cardiac în timpul exercițiilor: 

• În timpul exercițiilor, încearcă să muți cureaua mai sus pe încheietura mâinii 
pentru o potrivire mai bună. Dacă experimentezi orice senzație de disconfort, 
slăbește cureaua și, dacă senzația persistă, relaxează-ți încheietura îndepărtând 
cureaua. 
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• Poartă ceasul în partea superioară a încheieturii mâinii și asigură-te că partea 
din spate a dispozitivului intră în contact cu pielea. 

Fixarea curelei 
1. Așază dispozitivul Sense 2 în jurul încheieturii mâinii. 
2. Trece cureaua inferioară prin prima buclă de pe cureaua superioară. 

 
3. Strânge cureaua până când se potrivește confortabil și apasă pe cârligul printr-

unul dintre orificiile din curea. Dacă utilizezi unul dintre ultimele două orificii din 
cureaua mai mică, îți recomandăm să treci la cureaua mai mare pentru o 
potrivire mai sigură. Pentru instrucțiuni, consultă „Schimbarea curelei” de la 
pagina 15. 
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4. Glisează capătul liber al curelei prin cea de-a doua buclă până când aceasta stă 

întinsă pe încheietura mâinii. Asigură-te că nu este prea strânsă cureaua. Poartă 
cureaua suficient de larg, astfel încât să se poată mișca înainte și înapoi pe 
încheietura mâinii. 

 

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

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

  



 

15 

Sfaturi pentru purtat și îngrijire 
  

• Curăță periodic cureaua și încheietura mâinii cu o soluție de curățare fără săpun. 
• Dacă se udă ceasul, îndepărtează-l și usucă-l complet după activitate. 
• Periodic, trebuie să scoți ceasul de la mână. 
• Dacă observi iritații ale pielii, scoate ceasul și contactează serviciul de asistență 

clienți. Pentru mai multe informații, consultă fitbit.com/productcare. 

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

Schimbarea curelei 
Dispozitivul Sense 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 69. 

Curelele pentru Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 și Fitbit Versa 4 sunt compatibile cu Sense 
2. 

Scoaterea curelei 

1. Întoarce dispozitivul Sense 2 și caută clemele curelei. 

 
2. Pentru a elibera clema, glisează butonul plat înspre curea. 

https://www.fitbit.com/productcare
https://www.fitbit.com/global/us/product-care
https://www.fitbit.com/global/us/product-care
https://www.fitbit.com/store
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3. Îndepărtează ușor cureaua de ceas pentru a o elibera. 

 
4. Repetă acțiunea pe partea cealaltă. 

Atașarea unei curele 

Pentru a atașa o curea, apasă cureaua în capătul ceasului până când auzi un clic și se 
fixează în poziție. Cureaua cu bucle și cârlig se atașează de partea superioară a 
ceasului. 
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Noțiuni de bază 

Află cum să gestionezi setările, să setezi un cod PIN personal, să navighezi pe ecran 
și să verifici nivelul bateriei. 

Navigarea pe dispozitivul Sense 2 
Dispozitivul Sense 2 dispune de un afișaj cu ecran tactil color AMOLED și 1 buton. 

Navighează pe dispozitivul Sense 2 atingând ecranul, glisând dintr-o parte în alta și 
de sus în jos sau apăsând pe buton. Pentru a conserva bateria, ecranul ceasului se 
stinge când nu este utilizat, cu excepția cazului în care activezi setarea pentru afișajul 
activat în permanență. Pentru mai multe informații, consultă „Ajustarea afișajului 
activat în permanență” de la pagina 24. 

Navigarea de bază 

Ecranul principal este cel care reprezintă ceasul. 

• Glisează în jos pentru a vedea setările rapide 
• Glisează în sus pentru a vedea notificările. 
• Glisează la stânga sau la dreapta pentru a vedea pictogramele. 
• Apasă pe buton pentru a deschide meniul de aplicații sau pentru a reveni la fața 

de ceas. 
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Comenzi rapide de la butoane 

Utilizează butonul pentru a accesa rapid plățile contactless, asistentul vocal, setările 
rapide sau aplicațiile favorite. 
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Apasă pe buton 

Apasă pe buton pentru a reveni la fața ceasului. De pe fața de ceas, apasă pe buton 
pentru a deschide o listă cu aplicațiile instalate pe ceas. 

Apasă și menține apăsat butonul 

Menține apăsat butonul timp de 1 secundă pentru a activa o funcție aleasă de tine. 
Prima dată când utilizezi comanda rapidă de la buton, selectează funcția care este 

activată când menții apăsat butonul, deschide aplicația Setări  de pe ceas și atinge 
Comandă rapidă de pe ecran. Verifică dacă este activată comanda rapidă la 

apăsarea prelungă  și apoi atinge Apăsare prelungă de pe ecran pentru a selecta 
aplicația dorită. 

Apasă de două ori pe buton 

Apasă de două ori pe buton pentru a deschide comenzile rapide către asistentul 
vocal, setările rapide, notificările și plata contactless. Atinge o comandă rapidă de pe 
ecran pentru a o deschide. 

Setări rapide 

De pe fața de ceas, glisează în jos pentru a accesa setările rapide.  
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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. 

Modul pentru 

somn  

Când este activată setarea modului pentru somn:  

• Sonorul pentru notificări, sărbătoririle de obiective și 
remindere este dezactivat.  

• Luminozitatea ecranului este setată la un nivel scăzut. 
• Fața de ceas cu afișaj activat în permanență este oprită. 
• Ecranul rămâne stins atunci când întorci încheietura mâinii.  

• Pictograma modului de somn se aprinde  în setările 
rapide. 

Modul pentru somn este dezactivat automat atunci când setezi un 
program de somn. Pentru mai multe informații, consultă „Ajustare 
setări” de la pagina 21. 

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

Setări  
Pentru setări suplimentare, atinge pictograma Setări și deschide 
aplicația Setări. Pentru mai multe informații, consultă „Ajustare 
setări” de la pagina 21.  

Trezire ecran 

 

Când setezi trezirea ecranului la Buton și mișcare, ecranul se 
aprinde de fiecare dată când întorci încheietura mâinii, apeși pe 
buton sau atingi ecranul. 
Când setezi trezirea ecranului doar la Buton, apasă pe buton sau 
atinge ecranul pentru a porni afișajul. 

Luminozitate 

 

Ajustează luminozitatea ecranului. 

Afișaj activat în 

permanență  

Activează sau dezactivează afișajul activat în permanență. Pentru 
mai multe informații, consultă „Ajustarea afișajului activat în 
permanență” de la pagina 24. 
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Pictograme 

De pe fața de ceas, glisează la dreapta sau la stânga pentru a naviga printre 
pictograme. Vizualizează progresul spre obiectivul zilnic, consultă un rezumat al 
activității de astăzi, verifică ritmul cardiac pe durata întregii zile, vizualizează cele mai 
recente metrici de somn, consultă reacțiile corpului pe care le-a detectat ceasul, 
setează un cronometru, începe un exercițiu sau consultă prognoza meteo. 

Personalizează ceasul modificând pictogramele care sunt incluse și ordinea în care 
sunt afișate. Pentru mai multe informații, consultă „Rearanjarea pictogramelor” de la 
pagina 27. 

Reglarea setărilor 

Gestionează setările de bază în aplicația Setări : 

Afișaj 
Luminozitate Modifică luminozitatea ecranului. 

Pornire ecran Modifică dacă ecranul se aprinde atunci când întorci încheietura 
mâinii. 

Depășire timp 
pentru ecran 

Ajustează intervalul de timp înainte ca ecranul să se stingă sau să 
comute la fața de ceas pentru afișajul activat în permanență. 

Afișaj activat în 
permanență 

Activează sau dezactivează afișajul activat în permanență. Pentru 
mai multe informații, consultă „Ajustarea afișajului activat în 
permanență” de la pagina 24. 

Vibrație și audio 
Vibrație Ajustează puterea de vibrare a ceasului. 

Microfon Alege dacă ceasul poate să acceseze microfonul. 

Notificări 
Indicator 
necitite 

Alege dacă dorești să vezi o pictogramă în partea de jos a feței de ceas 
atunci când ai notificări necitite. 
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Remindere pentru obiective 
Obiectiv de minute în 
zona activă 

Activează sau dezactivează notificările privind obiectivul 
săptămânal de minute în zonă activă. 

Moduri silențioase 

Mod 
concentrare 

Dezactivează notificările în timpul utilizării aplicației Exerciții . 

Nu deranjați Dezactivează toate notificările. 

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. În secțiunea Modul Somn, atinge Programare mod de pe ecran. 
2. Atinge ora de început sau de sfârșit pentru a ajusta momentul 

în care modul se activează și se dezactivează. Glisează în sus 
sau în jos pentru a modifica ora și atinge ora de pe ecran 
pentru a o selecta. Modul de somn este dezactivat automat în 
momentul programat de tine, chiar dacă îl activezi manual.  

Notificări 
Alexa 

Dezactivează notificările pentru Amazon Alexa. 

Comandă rapidă 

Apăsare lungă 
a butonului 

Alege aplicația sau funcția care dorești să se deschidă când apeși și 
menții apăsat butonul. 

Asistent vocal 
Asistent vocal Activează sau dezactivează asistentul vocal. 

Feedback audio Alege dacă asistentul vocal utilizează difuzorul de pe ceas. 
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Despre Sense 2 
Informații 
sistem 

Consultă numărul de versiune al firmware-ului instalat pe ceas. 

Informații de 
reglementare 

Consultă informațiile de reglementare ale ceasului. 

Resetare la 
valorile din 
fabrică 

Șterge toate informațiile de pe dispozitiv. Pentru mai multe informații, 
consultă „Ștergerea dispozitivului Sense 2” de la pagina 65. 

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 de ceas, glisează în jos. Nivelul bateriei se află în partea inferioară a 
ecranului. 

 

 Când nivelul bateriei este la un nivel scăzut critic (cel mult 8%): 

• Luminozitatea ecranului este setată la un nivel scăzut 
• Puterea vibrațiilor este setată ca scăzută 
• Dacă monitorizezi un exercițiu cu GPS, monitorizarea GPS-ului este dezactivată 
• Senzorul EDA se dezactivează 
• Afișajul activat în permanență este dezactivat 
• Nu poți utiliza funcția de asistent vocal 
• Nu poți utiliza răspunsurile rapide 

Încarcă dispozitivul Sense 2 pentru a utiliza sau ajusta aceste funcții. 
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Configurarea blocării dispozitivului 
Pentru a ajuta la menținerea în siguranță a ceasului tău, activează blocarea 
dispozitivului din aplicația Fitbit, care îți cere să introduci un cod PIN personal din 4 
cifre pentru a debloca ceasul. În cazul în care configurezi plățile contactless pe ceasul 
tău, blocarea dispozitivului este activată automat și trebuie să setezi un cod. Dacă nu 
utilizezi plățile contactless, blocarea dispozitivului este opțională. 

Activează blocarea dispozitivului sau resetează codul PIN din aplicația Fitbit: 

Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit, atinge imaginea ta de profil de pe ecran  
pictograma Sense 2  Blocare dispozitiv. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Ajustarea afișajului activat în permanență 
Activează afișajul activat în permanență pentru a afișa ora pe ceasul tău, chiar dacă 
nu interacționezi cu ecranul. Numeroase fețe de ceas și anumite aplicații au un mod 
de afișare activ în permanență. 

 

Pentru a activa sau a dezactiva afișajul activat în permanență, glisează în jos de pe 
fața ceasului pentru a deschide setările rapide. Atinge pictograma de pe ecran pentru 

afișajul activat în permanență . 

http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2250
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Reține că activarea acestei funcții afectează durata bateriei ceasului. Când este 
activat afișajul permanent, dispozitivul Sense 2 trebuie încărcat mai frecvent. 

Afișajul activat în permanență este dezactivat automat când nivelul bateriei ceasului 
este critic. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Oprirea ecranului 
Pentru a stinge ecranul ceasului când acesta nu este utilizat, acoperă pentru o scurtă 
perioadă fața de ceas cu cealaltă mână sau îndepărtează încheietura mâinii de corp. 

 

Reține că, dacă activezi setarea pentru afișajul activat în permanență, ecranul nu se 
va stinge. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1744
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Fețe de ceas, pictograme și aplicații 

Galeria Fitbit oferă aplicații și aspecte de ceas pentru a-ți personaliza ceasul și pentru 
a îndeplini o varietate de nevoi de sănătate, fitness, evidența timpului și nevoile 
cotidiene. 

 

Schimbarea aspectului pentru ceas 
Galeria Fitbit oferă o varietate de fețe de ceas pentru a-ți personaliza dispozitivul. 

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

Salvează până la 5 fețe de ceas pe care să le comuți între ele: 

• Când selectezi o față de ceas nouă, aceasta este salvată automat, cu excepția 
cazului în care nu ai salvat deja 5 fețe de ceas. 

• Pentru a vedea fețele de ceas salvate în aplicația Fitbit, atinge fila Astăzi de pe 

ecran   imaginea ta de profil  imaginea dispozitivului tău  Galerie. 
Consultă fețele de ceas salvate în Fețele mele de ceas. 

• Pentru a elimina o față de ceas, atinge fața de ceas de pe ecran  
Eliminare față de ceas. 

• Pentru a comuta la o față de ceas salvată, atinge fața de ceas de pe ecran 
 Selectare. 

https://gallery.fitbit.com/
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Rearanjarea pictogramelor 
De pe fața de ceas, glisează la dreapta sau la stânga pentru a naviga printre 
pictograme. Pentru a gestiona pictogramele incluse și ordinea în care sunt afișate: 

1. Din fila Astăzi  din aplicația Fitbit, atinge imaginea de profil  apoi 
imaginea dispozitivului, apoi  Galerie de pe ecran. 

2. În secțiunea Pictogramele mele din fila Sense 2, atinge Gestionare de pe ecran. 
• Pentru a rearanja pictogramele, atingeți și menține apăsată pictograma 

grilei. Deplasează pictograma în sus sau în jos în listă, apoi elibereaz-o 
pentru a o amplasa într-o nouă poziție. 

• Pentru a șterge o pictogramă, apasă pe pictograma X Eliminare. 
• Pentru a adăuga o pictogramă, atinge Adăugare pictogramă  de pe 

ecran, atinge pictograma pe care dorești să o adaugi Instalare. 

Gestionare aplicații 
Personalizează-ți ceasul cu aplicațiile favorite. 

Deschiderea aplicațiilor 

De pe fața de ceas, apasă pe buton pentru a vedea o listă cu aplicațiile instalate pe 
ceas. În partea de sus apar aplicațiile utilizate cel mai recent. Glisează în sus pentru a 
naviga printre aplicații. Atinge o aplicație de pe ecran pentru a o deschide. 

Eliminarea aplicațiilor 

Poți să elimini majoritatea aplicațiilor instalate pe dispozitivul Sense 2: 

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

2. Atinge Galerie de pe ecran. 
3. Atinge aplicația de pe ecran pe care vrei să o elimini. Ar putea fi nevoie să 

glisezi în sus pentru a o găsi. 
4. Atinge Dezinstalare de pe ecran. 
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Reinstalare aplicații 

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

2. Atinge Galerie  fila Aplicații de pe ecran. 
3. Navighează prin aplicațiile disponibile. Când ai găsit-o pe cea pe care vrei să o 

instalezi, atinge-o. 
4. Atinge Instalare pentru a adăuga aplicația pe dispozitivul Sense 2. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Actualizarea aplicațiilor 

Ocazional, trebuie să actualizezi aplicațiile instalate pe dispozitivul Sense 2. 

Pentru a actualiza o aplicație: 

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

2. Atinge Galerie. Găsește aplicația pe care dorești să o actualizezi. Ar putea fi 
nevoie să glisezi în sus pentru a o găsi. 

3. Atinge butonul Actualizare de pe ecran, din dreptul aplicației. 

Ajustare setări și permisiuni aplicație 

Numeroase aplicații includ opțiuni pentru a ajusta notificările, a activa anumite 
permisiuni și a personaliza conținutul afișat de acestea. Reține că dezactivarea 
oricăror permisiuni pentru aplicații ar putea determina aplicațiile să nu mai 
funcționeze.  

Pentru a accesa aceste setări: 

1. Când ceasul se află în apropiere, în aplicația Fitbit, atinge fila Astăzi de pe ecran 

  imaginea ta de profil  imaginea dispozitivului tău.  
2. Atinge Galerie de pe ecran. 
3. Atinge aplicația sau fața de ceas de pe ecran, ale cărei setări dorești să le 

modifici. Ar putea fi nevoie să glisezi în sus pentru a vedea anumite aplicații. 
4. Atinge Setări sau Permisiuni de pe ecran. 
5. Atinge săgeata Înapoi după ce ai efectuat modificările. 

http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2224
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Asistent vocal 

Verifică starea meteo, setează temporizatoare și alarme, controlează dispozitivele 
inteligente din locuință și multe altele, prin comenzi vocale către ceasul tău. 

Configurarea funcției încorporate Amazon Alexa 

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

2. Atinge Amazon Alexa de pe ecran  Autentificare cu Amazon. 
3. Atinge Începere de pe ecran. 
4. Conectează-te cu contul de Amazon sau creează unul, dacă este necesar. 
5. Urmează instrucțiunile de pe ecran și citește despre ce poate să facă Alexa și 

atinge Închidere de pe ecran pentru a reveni la setările dispozitivului din 
aplicația Fitbit. 

Pentru a modifica limba pe care o recunoaște Alexa: 

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

2. Atinge Amazon Alexa. 
3. Atinge limba curentă pentru a o modifica sau atinge Deconectare pentru a opri 

utilizarea Alexa pe ceasul tău. 

Interacționează cu asistentul vocal 

1. Deschide aplicația Alexa  de pe ceas. Reține că aplicația Fitbit trebuie să 
ruleze în fundal pe telefonul tău. 

2. Rostește solicitarea ta. 
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Nu trebuie să rostești „Alexa” înainte de a rosti solicitarea. De exemplu:  

• Setează un temporizator pentru 10 minute. 
• Setează o alarmă pentru ora 8:00. 
• Care este temperatura exterioară? 
• Amintește-mi să iau cina la ora 20:00. 
• Câte proteine are un ou? 
• Trimite către Fitbit o solicitare de începere a unei alergări.* 
• Începe o deplasare cu bicicleta cu Fitbit.* 

*Pentru a solicita Alexa să deschidă aplicația Exerciții de pe ceas, mai întâi trebuie să 
configurezi abilitatea Fitbit pentru Alexa. Pentru mai multe informații, consultă 
articolul de ajutor aferent. Aceste comenzi sunt disponibile în prezent în engleză, 
germană, franceză, italiană, spaniolă și japoneză. 

Amazon Alexa nu este disponibilă în toate țările. Pentru mai multe informații, consultă 
fitbit.com/voice. 

Reține că, dacă rostești „Alexa” nu se va activa asistentul vocal pe ceasul tău—trebuie 
să deschizi aplicația asistentului vocal de pe ceas înainte ca microfonul să fie pornit. 
Microfonul este oprit atunci când închizi asistentul vocal sau atunci când ecranul 
ceasului se stinge. 

Pentru funcționalitate sporită, instalează aplicația Amazon Alexa pe telefon. Cu 
ajutorul aplicației, ceasul tău poate accesa abilități Alexa suplimentare. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Verificarea alarmelor, a reminderelor și a 
temporizatoarelor Alexa 

1. Deschide aplicația Alexa  de pe ceas. 

2. Atinge pictograma pentru alerte de pe ecran  și glisează în sus pentru a 
vizualiza alarmele, reminderele și temporizatoarele. 

3. Atinge o alarmă de pe ecran pentru a o activa sau a o dezactiva. Pentru a ajusta 
sau a anula un reminder sau un temporizator, atinge pictograma Alexa de pe 

ecran  și rostește solicitarea ta. 

Reține că alarmele și temporizatoarele Alexa sunt separate de cele pe care le-ai setat 

în aplicația Alarme sau în aplicația  Cronometre . 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2018
https://www.fitbit.com/voice
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2009
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Mod de viață 

Utilizează aplicațiile pentru a rămâne conectat(ă) la lucrurile care contează cel mai 
mult pentru tine. Consultă „Fețe de ceas, pictograme și aplicații” de la pagina 26 
pentru instrucțiuni despre modul de adăugare și ștergere a aplicațiilor. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Meteo 
Consultă starea meteo în locația ta curentă, precum și în 2 locații suplimentare pe 
care le selectezi din aplicația Meteo de pe ceasul tău. 

Consultă prognoza meteo din locația ta curentă din pictograme. De pe fața de ceas, 
glisează la stânga sau la dreapta până când ajung la pictograma Meteo. Atinge 
panoul din partea de jos a ecranului pentru a comuta între plafonul de nori curent, 
prognoza cu temperaturile viitoare, șansele de precipitații și calitatea aerului. Atinge 

în orice altă parte pe pictograma de pe ecran pentru a deschide aplicația Meteo , 
unde poți vedea mai multe detalii, precum și prognoza meteo în 2 locații 
suplimentare alese de tine. 

Dacă nu apare starea meteo pentru locația ta curentă, verifică dacă ai activat 
serviciile de localizare pentru aplicația Fitbit. Dacă modifici locațiile sau dacă nu vezi 
date actualizate pentru locația ta curentă, sincronizează-ți ceasul pentru a vedea 
noua locație și cele mai recente date în aplicația Meteo sau în pictogramă. 

Alege unitatea de temperatură în aplicația Fitbit. Pentru mai multe informații, 
consultă articolul de ajutor aferent. 

 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2275
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2275.htm?Highlight=weather
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Pentru a adăuga sau a elimina un oraș: 

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

2. Atinge Galerie de pe ecran. 
3. Atinge aplicația Meteo de pe ecran. Ar putea fi nevoie să glisezi în sus pentru a 

o găsi. 
4. Atinge Setări de pe ecran  Adăugare oraș pentru a adăuga până la 2 locații 

suplimentare sau atinge Editare  pictograma X pentru a șterge o locație. 
Reține că nu poți șterge locația curentă. 

Găsește telefon 

Utilizează aplicația Găsește telefonul  pentru a-ți localiza telefonul. 

Cerințe: 

• Ceasul trebuie să fie conectat („asociat”) la telefonul pe care dorești să îl 
localizezi. 

• Telefonul trebuie să aibă activată funcția Bluetooth și să se afle la cel mult 10 m 
(30 de picioare) de dispozitivul Fitbit. 

• Aplicația Fitbit trebuie să ruleze în fundal pe telefonul tău. 
• Telefonul trebuie să fie pornit. 

Pentru a-ți găsi telefonul: 

1. Deschide aplicația Găsește telefonul de pe ceas. 
2. Atinge Găsește telefonul de pe ecran. Tonul de apel sună la intensitate mare. 
3. Când îți localizezi telefonul, atinge Anulare pentru a opri tonul de apel. 

Google Maps 

Obține indicații pas cu pas la încheietura mâinii cu aplicația Google Maps  pe 
ceasul tău. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2479.htm
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Notificările de pe telefon 

Dispozitivul Sense 2 poate să afișeze notificările pentru apeluri, mesaje text, calendar 
și aplicație de pe telefonul tău pentru a te ține la curent. Ține ceasul la cel mult 10 m 
(30 de picioare) 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 Sense 2. 

2. Atinge Notificări de pe ecran.  
3. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta ceasul, 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 Sense 2 afișează notificările din toate 
calendarele sincronizate cu aplicația Calendar. Dacă ai un telefon Android, 
dispozitivul Sense 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. 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1979
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Consultarea notificărilor primite 
O notificare determină vibrarea ceasului. Dacă nu citești notificarea atunci când este 
primită, o poți consulta mai târziu glisând în sus pe fața de ceas sau apăsând pe 
buton și atingând pictograma de notificări de pe ecran. 

 

Gestionarea notificărilor 
Dispozitivul Sense 2 stochează până la 30 de notificări, după care cea mai veche este 
înlocuită pe măsură ce primești altele noi.  

Pentru gestionarea notificărilor: 

• De pe fața de ceas, glisează în sus pentru a vedea notificările și atinge orice 
notificare de pe ecran pentru a o extinde. 

• Pentru a șterge o notificare, atinge-o pentru a o extinde, apoi glisează în jos și 
atinge Ștergere pe ecran.  

• Pentru a șterge toate notificările simultan, glisează în sus până când ajungi la 
sfârșitul notificărilor și atinge Ștergere totală de pe ecran. 

• Pentru a ieși din ecranul de notificări, apasă pe buton sau glisează în jos. 
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Oprirea notificărilor 
Dezactivează anumite notificări în aplicația Fitbit sau dezactivează toate notificările 
din setările rapide de pe dispozitivul Sense 2. Când dezactivezi toate notificările, 
ceasul nu vibrează și 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 Sense 2  Notificări. 

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

Pentru a dezactiva toate notificările: 

1. De pe fața de ceas, glisează la dreapta pentru a accesa setările rapide. 

2. Atinge pictograma Nu deranjați  de pe ecran. Toate notificările, inclusiv 
sărbătoririle de obiective și reminderele, sunt dezactivate. 

 

Reține că, dacă utilizezi setarea Nu deranjați pe telefon, nu vei primi notificările pe 
ceas până când nu dezactivezi această setare. 
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Acceptarea sau respingerea apelurilor telefonice 
Dacă este conectat la un telefon iPhone sau Android, dispozitivul Sense 2 îți permite 
să accepți sau să respingi apelurile telefonice de intrare. 

Pentru a accepta un apel, atinge pictograma cu telefon verde de pe ecranul ceasului. 
Pentru a respinge un apel, atinge pictograma cu telefon roșu pentru a redirecționa 
apelantul către mesageria vocală. 

Numele apelantului apare dacă persoana respectivă este în lista ta de contacte; în caz 
contrar, vei vedea un număr de telefon. 
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Preluare apeluri telefonice la încheietura mâinii 

Pentru a configura apeluri de la încheietura mâinii, din fila Astăzi  din aplicația 
Fitbit de pe telefon, atinge imaginea de profil  imaginea dispozitivului Apeluri 
la încheietura mâinii. Urmează instrucțiunile de mai jos pentru a configura apelurile la 
încheietura mâinii. 

Telefon Android 

Atinge fiecare cerință de configurare de pe ecran și urmează instrucțiunile de 
pe ecran pentru a accepta și a activa permisiunile și cerințele necesare de 
asociere. 

• Reține că, dacă vezi un buton Consultă instrucțiunile, s-ar putea să 
utilizezi o versiune mai veche a aplicației Fitbit. Atinge Consultă 
instrucțiunile de pe ecran și utilizează instrucțiunile pentru „iPhone” de la 
pagina 37 pentru configurarea apelurilor de la încheietura mâinii. 

iPhone 

1. Atinge Pornire configurare de pe ecran. 
2. De pe telefon, atinge Setări Bluetooth de pe ecran. Telefonul scanează 

dispozitive disponibile. 
3. Când observi Controale/apeluri pentru Sense 2 ca dispozitiv disponibil, 

atinge pe ecran. Pe ecranul telefonului apare un număr. 
4. Când același număr apare pe ceas, atinge Asociere de pe ecran. 
5. Revino în aplicația Fitbit de pe telefon. Atinge Efectuat pe ecran pentru a 

finaliza configurarea. 

Pentru a răspunde la un apel utilizând modul de la încheietura mâinii: 

1. Când primești un apel telefonic, atinge pictograma cu telefon verde  de pe 
ecranul ceasului. Reține că telefonul trebuie să fie în apropiere, cu aplicația 
Fitbit care rulează în fundal. 

2. Vorbește în apropierea ceasului pentru a discuta cu cealaltă persoană. Vocea 
acesteia se va auzi din difuzorul de pe ceas. 

• Pentru a regla volumul difuzorului, atinge pictograma cu difuzor de pe 

ecran  pictograma cu minus  sau pictograma cu plus . 
Glisează la dreapta pentru a reveni la ecranul anterior. 
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• Pentru a dezactiva microfonul tău, atinge pictograma cu microfon de pe 

ecran . Atinge aceeași pictogramă de pe ecran pentru a reactiva 
microfonul tău. 

• Pentru a comuta la o tastatură, atinge pictograma cu trei puncte de pe 

ecran  Tastatură. Glisează la dreapta pentru a reveni la ecranul 
anterior. 

• Pentru a comuta apelul pe telefon, atinge pictograma cu trei puncte de pe 

ecran.  Telefon. Atinge pictograma ceasului de pe ecran  pentru 
a muta din nou apelul pe ceas. 

3. Pentru a încheia apelul, atinge pictograma cu telefon roșu de pe ecran . 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Răspunsul la mesaje (telefoanele Android) 
Răspunde direct la mesajele text și notificările din anumite aplicații pe ceasul tău, cu 
răspunsuri rapide presetate sau rostind răspunsul către dispozitivul Sense 2. Ține 
telefonul în apropiere, cu aplicația Fitbit pornită în fundal pentru a răspunde la 
mesajele de pe ceas. 

Pentru a răspunde la un mesaj: 

1. Deschide notificarea la care vrei să răspunzi. 
2. Alege modul de a răspunde la mesaj: 

• Atinge pictograma microfonului  de pe ecran pentru a răspunde la 
mesaj utilizând transformarea vocii în text. Pentru a schimba limba 
recunoscută de microfon, atinge Limbă de pe ecran. După ce rostești 
răspunsul, atinge Trimitere de pe ecran sau atinge Reîncercare de pe 
ecran pentru a încerca din nou. 

• Atinge pictograma Mesaj text  de pe ecran pentru a răspunde la un 
mesaj dintr-o listă de răspunsuri rapide. 

• Atinge pictograma cu emoji  pentru a răspunde la mesaj cu un emoji. 

Pentru mai multe informații, inclusiv modul de personalizare a răspunsurilor rapide, 
consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2460.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2344
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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. 

Reține că alarmele și temporizatoarele pe care le setezi cu un asistent vocal sunt 
separate de cele pe care le setezi în aplicația Alarme sau în aplicația Cronometre. 
Pentru mai multe informații, consultă „Asistent vocal” de la pagina 29. 

Setează o alarmă 

Setează alarme unice sau repetitive cu aplicația Alarme . Când pornește o alarmă, 
ceasul vibrează. 

La setarea unei alarme, activează funcția Trezire inteligentă pentru a permite ceasului 
să găsească cel mai bun moment pentru trezire, începând cu 30 de minute înainte de 
ora de alarmă setată de tine. Aceasta evită să te trezească în timpul fazei de somn 
profund, așa că este mai probabil să te trezești simțindu-te odihnit(ă). Dacă funcția 
Trezire inteligentă nu poate găsi cel mai bun moment pentru a te trezi, alarma se 
declanșează la ora setată. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1868
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Înlăturarea sau amânarea unei alarme 

Când se declanșează o alarmă, ceasul vibrează. Pentru a înlătura alarma, atinge 

pictograma pentru alarmă de pe ecran . Pentru a amâna alarma timp de 9 minute, 

atinge pictograma pentru amânare  de pe ecran. 

Amână alarma de câte ori dorești. Dispozitivul Sense 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. Poți să pornești cronometrul și cronometrul de numărătoare 
inversă în același timp. 

Dacă este activat modul de ecran mereu pornit, ecranul afișează în continuare 
cronometrul sau numărătoarea inversă până când aceasta se încheie sau până când 
părăsești aplicația. 
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Cronometrează evenimente cu cronometrul 

1. De pe ceas, deschide aplicația Cronometre . 
2. În secțiunea Cronometru, atinge Start de pe ecran. 

3. Atinge pictograma de redare  pentru a porni cronometrul. 

4. Atinge pictograma de pauză de pe ecran  pentru oprire. 

5. Atinge pictograma de resetare  pentru a reseta cronometrul. 

Ține evidența timpului scurs cu cronometrul pentru numărătoare 
inversă 

1. Pe ceas, glisează la stânga sau la dreapta de pe fața de ceas pentru a găsi 
pictograma Cronometre. 

2. Atinge un cronometru de pe ecran pentru a-l porni. 
1. Dacă durata dorită nu a apărut în listă, atinge pictograma de meniu  

Adăugare cronometru de pe ecran. 
2. Glisează în sus sau în jos pentru a seta un cronometru. 
3. Atinge timpul pentru a porni cronometrul. 

3. Poți să navighezi la distanță de pictogramă în timp ce cronometrul este în 
funcțiune. Revino la pictograma Cronometre pentru a consulta progresul 

cronometrului. Apasă pe pictograma de pauză  pentru a întrerupe 
cronometrul sau pe pictograma X pentru a o anula. Dispozitivul clipește 
intermitent și vibrează când timpul alocat se scurge. 

4. Atinge pictograma cu bifă de pe ecran sau apasă pe buton pentru a opri alerta. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2259
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Activitate și wellness 

Dispozitivul Sense 2 monitorizează încontinuu o varietate de statistici de fiecare dată 
când îl porți, inclusiv activitatea orară, ritmul cardiac și somnul. Datele se 
sincronizează automat cu aplicația Fitbit pe tot parcursul zilei. 

Consultă statisticile despre tine 
Glisează la stânga sau la dreapta de pe fața de ceas pentru a găsi pictograma 
Activitatea de astăzi, care afișează minutele zilnice în zona activă, pașii, caloriile, 
distanța parcursă și etajele urcate. Pentru detalii și statistici suplimentare, atinge 

pictograma pentru a deschide fila Astăzi , care include: 

Minute zonă activă Minutele în zonă activă câștigate astăzi și numărul de minute 
în zonă activă pe care le câștigi în prezent pe minut 

Calorii arse Caloriile arse astăzi și progresul spre obiectivul zilnic 

Distanță Distanța acoperită astăzi și progresul spre obiectivul zilnic 

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

Etaje urcate Etajele urcate astăzi și progresul spre obiectivul zilnic 

Ritm cardiac Ritmul cardiac curent și zona de ritm cardiac 

Activitate orară Numărul de ore pentru ziua de astăzi, în care ți-ai îndeplinit 
obiectivul de activitate orară 

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

Atenție susținută Numărul de sesiuni de atenție susținută pe care le-ai finalizat 
săptămâna aceasta și progresul spre obiectivul tău 

Saturația de oxigen  Cel mai recent nivel mediu al intervalului SpO2 de repaus 

Pregătire Scorul de pregătire zilnică 

Ritm cardiac de 
repaus 

Ritmul cardiac de repaus 

Somn Durata somnului și scorul pentru somn 

Pași Pașii parcurși astăzi și progresul spre obiectivul zilnic 

Scorul de 
management al 
stresului 

Scorul zilnic de management al stresului și cea mai recentă 
înregistrare de dispoziție pe care l-ai trimis astăzi 
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Pentru a reordona statisticile, apasă și menține apăsat un rând, apoi trage-l în sus sau 
în jos pentru a-i schimba poziția. Glisează o statistică la stânga pentru a o ascunde. 
Atinge Adăugare statistici din partea de jos a ecranului pentru a adăuga din nou 
statisticile pe care le-ați ascuns. 

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

Monitorizarea unui obiectiv zilnic de activitate 
Dispozitivul Sense 2 monitorizează progresul până la un obiectiv zilnic de activitate 
ales de tine. Când îți atingi obiectivul, ceasul 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 Sense 2. Pentru mai 
multe informații, vezi „Consultă statisticile” de la pagina 42. 

Monitorizarea activității orare 
Dispozitivul Sense 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. 

 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1955.htm
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Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Monitorizează-ți somnul 
Poartă dispozitivul Sense 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).  

De asemenea, dispozitivul Sense 2 monitorizează variația estimată de oxigen pe tot 
parcursul nopții, pentru a te ajuta să descoperi eventuale tulburări în respirație, 
precum și temperatura pielii, pentru a vedea cum variază față de valoarea de referință 
personală și nivelurile de SpO2, car estimează cantitatea de oxigen din sânge. 

Pentru a vedea statisticile pentru somn, sincronizează ceasul când te trezești și 
consultă aplicația Fitbit, sau glisează la stânga sau la dreapta de pe fața ceasului 
pentru a găsi pictograma Somn. 

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. 

Obține detalii cu privire la comportamentele tale de somn pe 
termen lung 

Cu un abonament Premium, vei înțelege și vei face demersuri pentru a ajuta la 
îmbunătățirea obiceiurilor de somn cu un profil lunar de somn. În fiecare lună, poartă 
dispozitivul Fitbit la culcare timp de cel puțin 14 zile pe lună. În prima zi din fiecare 
lună, consultă aplicația Fitbit pentru a primi o detaliere a somnului cu 10 metrici 
lunare, împreună cu un animal de somn care reflectă tendințele pe termen lung din 
comportamentele tale de somn. Consultă animalul de somn de pe dispozitiv cu fața 
de ceas Animalul de somn. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1878
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/1314.htm
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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. 

Monitorizarea modificărilor de la temperatura pielii 
Dispozitivul Sense 2 înregistrează temperatura pielii în fiecare noapte pentru a-ți 
arăta cum variază aceasta față de nivelul de referință personal și te ajută să identifici 
modificări față de nivelul de referință. Detaliile despre variația temperaturii pielii pe 
timpul nopții te pot ajuta să înțelegi schimbările apărute la nivelul corpului tău și să 
observi tendințele. Pentru a vizualiza schimbările de la nivelul temperaturii pielii din 

timpul nopții, deschide aplicația Fitbit de pe telefon. Din fila Astăzi , atinge 
pictograma Temperatură de pe ecran. 

 

Vezi un grafic cu variațiile temperaturii pielii, împreună cu orice citiri ale temperaturii 
corpului pe care le-ai înregistrat manual.  

-0,2 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2437#sleepscore
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Reține că trebuie să porți dispozitivul Sense 2 la culcare timp de 3 nopți înainte de a 
obține nivelul de referință personal pentru temperatura pielii. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. Te rugăm să reții că 
această caracteristică nu este disponibilă pe toate piețele. 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2458.htm
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Managementul stresului 
Monitorizează și gestionează stresul cu funcții de atenție susținută. 

Utilizarea aplicației EDA Scan 

Aplicația EDA Scan  de pe dispozitivul Sense 2 detectează activitatea 
electrodermică, aceasta putând să indice reacția corpului tău la stres. Din cauză că 
nivelul de transpirație este controlat de sistemul nervos simpatic, aceste modificări 
pot să indice tendințe semnificative cu privire la modul în care corpul tău 
reacționează la stres. Alege dintre o scanare rapidă de 2 minute sau o secțiune 
ghidată. 

1. Deschide aplicația EDA Scan . 
2. Alege Resetare rapidă pentru o scanare de 2 minute sau o Sesiune ghidată 

pentru o scanare care durează până la 60 de minute. 
3. Dacă alegi Sesiune ghidată, apare o notificare pentru a deschide aplicația Fitbit. 

Alege o sesiune de atenție susținută și atinge Redare audio de pe ecran. Notă: 
abonații Premium pot să acceseze meditații suplimentare de atenție susținută în 
aplicația Fitbit. 

4. Pune mâna pe partea superioară a ecranului. Reține că palma trebuie să atingă 
toate cele 4 laturi ale cadrului metalic. 

5. Stai nemișcat(ă) în timpul scanării. Ține mâna pe dispozitivul Sense 2 timp de 
cel puțin 2 minute.  

6. Dacă îți îndepărtezi mâna, scanarea este întreruptă. Pentru a relua, pune din nou 
mâna pe ecran. Pentru a încheia sesiunea, atinge Sfârșit de pe ecran.  

7. Sense 2 emite un semnal sonor după finalizarea scanării. Atinge Înregistrare pe 
ecran pentru a obține un rezumat al modului în care te simți sau atinge Omitere 
pe ecran. 

8. Glisează în jos pentru a vedea rezumatul scanării, inclusiv numărul de răspunsuri 
EDA, ritmul cardiac la începutul și la sfârșitul sesiunii și reflectarea, dacă ai 
înregistrat o reflecție.  

9. Pentru a vedea mai multe detalii despre sesiunea ta, deschide aplicația Fitbit de 

pe telefon. Din fila Astăzi , atinge pictograma Atenție susținută de pe 
ecran Călătoria ta. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2077
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Exersează respirația ghidată 

Aplicația Relax  de pe dispozitivul Sense 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. Deschide aplicația Relax  . 
2. Sesiunea de 2 minute reprezintă prima opțiune. Atinge pictograma cu roată 

dințată  de pe ecran pentru a modifica durata sesiunii sau dezactivează 
vibrațiile suplimentare. 

3. Atinge pictograma de redare sau Start de pe ecran pentru a începe sesiunea. 
Urmează instrucțiunile de pe ecran. 

 

4. Când se încheie sesiunea, atinge Înregistrare de pe ecran pentru a reflecta 
asupra modului în care te simți sau atinge Omitere de pe ecran pentru a omite 
acest pas. 

5. Vizualizează rezumatul și atinge Efectuat de pe ecran pentru a închide aplicația. 

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. 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2077
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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 ceasul la culcare și în dimineața următoare deschide aplicația Fitbit de 

pe telefon. 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. 

Monitorizează reacțiile corpului tău 

Sense 2 utilizează un senzor EDA continuu pentru a identifica tiparele de stres. Când 
ceasul detectează o reacție a corpului, vei observa o notificare prin care ți se cere să 
reflectezi asupra emoțiilor tale. 

Pentru a adăuga reflectarea proprie: 

1. Atinge Deschidere din notificare. 
2. Atinge emoția de pe ecran care se potrivește cel mai bine dispoziției tale în 

perioada specificată sau atinge Omitere de pe ecran pentru a înlătura 
notificarea. 

Pentru a vedea reacțiile anterioare ale corpului: 

1. De pe fața de ceas, glisează la dreapta sau la stânga până când ajungi la 
pictograma Reacțiile corpului. Astăzi, durata totală în care ceasul a detectat o 
reacție a corpului este afișată în partea de sus. Segmentele mov reprezintă 
durata reacției corpului. 

2. Atinge Check in de pe ecran pentru a explora modalități de a-ți gestiona stresul. 
Găsește comenzi rapide către aplicația EDA Scan și aplicația Relax, reflectează 
asupra dispoziției curente, începe o plimbare în aplicația Exercise sau află mai 
multe despre reacțiile corpului. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2077.htm
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Pentru detalii și un rezumat săptămânal al dispozițiilor și al reacțiilor corpului de top, 

consultă pictograma Gestionarea stresului  din aplicația Fitbit. 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: 

• Saturația de oxigen (SpO2) 
• 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. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2077.htm
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 Sense 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 . 

Alege să activezi detectarea alergării, a mersului pe jos sau a ciclismului pentru a 
porni automat aplicația Exercițiu când ceasul recunoaște alergare, mers pe jos și 
ciclism. Pentru a activa această setare: 

1. Deschide aplicația Exerciții . 
2. Atinge opțiunea pentru mers pe jos, alergare sau ciclism de pe ecran. 
3. Glisează în sus și activează Detectare mers pe jos, Detectare alergare sau 

Detectare bicicletă. Data viitoare când ceasul detectează acest tip de exercițiu, 
se deschide automat aplicația Exerciții. 

Reține că, dacă menții dezactivată această setare, statisticile de bază despre mersul 
tău pe jos, alergările și plimbările cu bicicleta încă sunt înregistrate în aplicația Fitbit. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1785
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Monitorizarea și analizarea exercițiilor cu aplicația 
Exerciții 

Monitorizează activitatea fizică din aplicația Exerciții  de pe dispozitivul Sense 2 
pentru a vedea statistici în timp real, inclusiv date despre ritmul cardiac, caloriile arse, 
timpul scurs și un rezumat post-exercițiu la încheietura mâinii. Pentru statistici 
complete despre exerciții și o hartă a intensității exercițiilor în cazul în care ai utilizat 
GPS-ul, atinge pictograma Exerciții din aplicația Fitbit. 

Pentru a monitoriza un exercițiu: 

1. Pe dispozitivul Sense 2, deschide aplicația Exercise  și glisează pentru a găsi 
un exercițiu. Exercițiile utilizate cel mai recent apar în partea de sus. Atinge Alte 
exerciții de pe ecran pentru a căuta o listă completă de exerciții. De asemenea, 
poți să o rogi pe Alexa să deschidă aplicația Exercise sau să pornească 
monitorizarea unui antrenament. Pentru mai multe informații, consultă 
„Interacționarea cu asistentul vocal” de la pagina 29. 

2. Atinge exercițiul de pe ecran pentru a-l selecta. Dacă exercițiul utilizează GPS-
ul, poți să aștepți semnalul pentru a te conecta sau poți să începi exercițiul, iar 
GPS-ul se va conecta când este disponibil un semnal. Reține că poate dura 
câteva minute pentru ca GPS-ul să se conecteze.  

3. Atinge pictograma de redare de pe ecran pentru a începe exercițiul sau 
glisează în sus pentru a alege un obiectiv de exerciții sau pentru a ajusta 
setările. Pentru mai multe informații despre setări, consultă „Personalizarea 
setărilor pentru exerciții” de la pagina 54. 

4. Atinge ecranul sau glisează statisticile mari pentru a derula prin statisticile în 
timp real. Pentru a întrerupe antrenamentul, apasă butonul sau glisează în sus și 

atinge pictograma de pauză de pe ecran . Apasă din nou butonul sau atinge 
pictograma de reluare pentru a relua antrenamentul. 

5. Când ai terminat cu exercițiul, glisează în sus și atinge Finalizare. Va apărea 
rezumatul exercițiului tău. 

6. Atinge Reluare pe ecran pentru a relua exercițiul, Începe nou pentru a începe 
un nou exercițiu sau Efectuat pentru a închide ecranul cu rezumatul. 
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Note: 

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

• Dacă exercițiul utilizează GPS, textul „Conectare GPS...” apare în partea de sus a 
ecranului. Când pe ecran apare textul „GPS conectat” și dispozitivul Sense 2 

vibrează, GPS-ul este conectat. În timpul exercițiului, pictograma GPS  se 
rotește în cazul în care ceasul caută un semnal GPS. O pictogramă GPS 
staționară indică faptul că GPS-ul este conectat. O pictogramă GPS roșie indică 
faptul că nu s-a putut găsi un semnal GPS. 

 

Utilizarea GPS-ului încorporat afectează durata bateriei ceasului. Când monitorizarea 
prin GPS este activată, dispozitivul Sense 2 poate să monitorizeze până la 12 ore de 
exerciții continue. 

Personalizarea setărilor pentru exerciții 

Personalizează setările pentru fiecare tip de exercițiu pe ceasul tău. Printre setări se 
numără: 

Afișaj activat în 
permanență 

Menține ecranul aprins în timpul exercițiului 

Auto-oprire Întrerupe automat o alergare, o plimbare sau o deplasare cu 
bicicleta când nu te mai miști 

GPS Monitorizarea rutei cu ajutorul GPS-ului 

Notificări pentru 
zona de ritm 
cardiac 

Primește notificări când atingi zonele țintă de ritm cardiac în 
timpul exercițiului. Pentru mai multe informații, consultă 
articolul de ajutor aferent 

Interval Ajustează intervalele de mișcare și de odihnă utilizate în timpul 
antrenamentului pe intervale 

Lungimea bazinului Stabilește lungimea bazinului 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1379
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Detectare 
alergare/mers pe 
jos/bicicletă 

Deschide automat aplicația pentru exerciții când ceasul 
detectează alergare, mers pe jos sau plimbare cu bicicleta. 

Ture Primește notificări atunci când atingi anumite obiective în 
timpul exercițiului 

Afișare statistici Alege statisticile pe care dorești să le vezi când monitorizezi un 
exercițiu 

  

Setările variază în funcție de exercițiu. Pentru a ajusta setările pentru fiecare tip de 
exercițiu: 

1. Pe dispozitivul Sense 2, deschide aplicația Exerciții . 
2. Atinge exercițiul pe care dorești să-l ajustezi. 
3. Glisează în sus prin lista de setări. 
4. Atinge o setare de pe ecran pentru a o ajusta. 

5. Când ai terminat, glisează în jos până când vezi pictograma de redare .  

Consultarea rezumatului exercițiului 

După ce finalizezi un exercițiu, pe dispozitivul Sense 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 Sense 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 ceas în timpul exercițiului. 

Dispozitivul Sense te anunță când intri într-o zonă de ritm cardiac. 
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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.  

 

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. 
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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 

La câteva momente după ce intri în altă zonă de ritm cardiac în timpul exercițiului, 
ceasul emite un semnal sonor astfel încât să știi cât de intens te antrenezi. Numărul 
de vibrații ale ceasului indică zona în care te afli: 

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

Pentru a începe, obiectivul zilnic este stabilit la 150 de minute în zonă activă. Vei 
primi notificări când îți atingi obiectivul. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1565
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1379
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Primirea notificărilor privind ritmul cardiac 

Rămâi informat(ă) când dispozitivul Sense 2 detectează că ritmul tău cardiac se află 
în afara pragului ridicat sau scăzut când apari ca inactiv(ă) timp de cel puțin 10 
minute. 

  

Pentru a dezactiva această funcție sau pentru a ajusta pragurile: 

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

2. Atinge Ritm cardiac ridicat și scăzut de pe ecran. 
3. Activează sau dezactivează notificarea privind ritmul cardiac ridicat sau 

notificarea privind ritmul cardiac scăzut, sau atinge Personalizare pentru a 
ajusta pragul. 

Vizualizează notificările privind ritmul cardiac precedent, înregistrează simptomele și 
cauzele posibile sau șterge notificările în aplicația Fitbit. Pentru mai multe informații, 
consultă articolul de ajutor aferent. 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1565.htm
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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. 

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. 

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. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2470.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2096
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2435#share
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Plăți contactless 

Dispozitivul Sense 2 include un cip NFC încorporat, care îți permite să utilizezi 
cardurile de credit și de debit pe ceasul tău. 

Utilizarea cardurilor de credit și de debit 
Configurează Fitbit Pay sau Google Pay în aplicația Fitbit și utilizează ceasul pentru a 
efectua achiziții în magazinele care acceptă plățile contactless. 

Adăugăm în permanență locații noi și emitenți de carduri la lista noastră de parteneri. 
Pentru a vedea dacă funcționează cardul de plată pe dispozitivul Fitbit, consultă: 

• Fitbit Pay: fitbit.com/fitbit-pay/banks 
• Google Pay: fitbit.com/global/us/technology/google-apps/banks 

Pentru mai multe informații despre trecerea de la Fitbit Pay la Google Pay, consultă 
articolul de ajutor aferent. 

Configurare plăți contactless 

Pentru a utiliza plățile contactless, adaugă cel puțin 1 card de credit sau de debit de la 
o bancă participantă în aplicația Fitbit. Aplicația Fitbit este locul în care adaugi și 
elimini carduri de plată, stabilești un card implicit pentru ceas, editezi o metodă de 
plată și revizuiești achizițiile recente. 

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

2. Atinge pictograma Google Pay de pe ecran. 
3. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un card de plată. În unele 

cazuri, este posibil ca banca să solicite o verificare suplimentară. Dacă adaugi 
un card pentru prima dată, ți se poate solicita să setezi un cod PIN din 4 cifre 
pentru ceasul tău. Reține că trebuie de asemenea să ai activată protecția 
codurilor de acces pentru telefonul tău. 

4. După ce adaugi un card, urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a activa 
notificările pentru telefon (dacă nu ai făcut deja acest lucru) pentru a finaliza 
configurarea. 

https://www.fitbit.com/fitbit-pay/banks
https://www.fitbit.com/global/us/technology/google-apps/banks
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2236.htm
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Efectuarea de achiziții 

Efectuează achiziții utilizând dispozitivul Fitbit la orice magazin care acceptă plățile 
contactless. Pentru a determina dacă magazinul acceptă plățile contactless, caută 
simbolul de mai jos la terminalul de plată: 

 

Toți clienții, cu excepția celor din Australia: 

1. Deschide Portofelul Google  sau aplicația Fitbit Pay  de pe ceas. Reține 
că poți accesa rapid aplicația de plăți, apăsând de două ori pe butonul de pe 
ceas. 

2. Dacă ți se solicită, introdu codul PIN din 4 cifre al ceasului. Pe ecran apare 
cardul implicit. 

 

3. Pentru a plăti cu cardul implicit, ține încheietura mâinii aproape de terminalul de 
plată. Pentru a plăti cu alt card, glisează pentru a găsi cardul pe care dorești să 
îl utilizezi și ține încheietura mâinii aproape de terminalul de plată. 

  



 

62 

Clienții din Australia: 

1. Dacă ai un card de credit sau de debit de la o bancă din Australia, pentru a 
efectua plata, ține ceasul aproape de terminalul de plată. În cazul în care cardul 
este de la o bancă din afara Australiei, sau dacă doriți să efectuați plata cu un 
card care nu este cardul implicit, parcurgeți pașii 1-3 din secțiunea de mai sus. 

2. Dacă ți se solicită, introdu codul PIN din 4 cifre al ceasului. 
3. Dacă suma achiziției depășește valoarea de 100 $ AU, urmează instrucțiunile de 

pe terminalul de plată. Dacă ți se cere un cod PIN, introdu codul PIN pentru 
cardul tău (nu cel pentru ceas). 

Când plata este efectuată cu succes, ceasul vibrează și vei vedea o confirmare pe 
ecran. 

Dacă terminalul de plată nu recunoaște dispozitivul Fitbit, asigură-te că fața ceasului 
este aproape de cititor și că persoana de la casă știe că utilizezi o metodă de plată 
contactless. 

Pentru securitate sporită, trebuie să porți dispozitivul Sense 2 pentru a utiliza plățile 
contactless. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Modificarea cardului implicit 

Google Pay 

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

2. Atinge pictograma Google Pay de pe ecran. 
3. Atinge pe ecran cardul pe care dorești să îl setezi ca opțiune implicită. 
4. Atinge Detalii de pe ecran. 
5. Atinge pe ecran Setare ca opțiune implicită pentru contactless pe ceas. 

Fitbit Pay 

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

2. Atinge pictograma Portofel de pe ecran. 
3. Găsește cardul pe care dorești să îl setezi ca opțiune implicită. 
4. Atinge Setare ca implicit pe dispozitivul Sense 2. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2236
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Efectuarea plăților pentru transport 
Utilizează plățile contactless pentru a atinge ecranul cititoarelor mijloacelor de 
transport care acceptă plăți contactless cu cardul de credit sau de debit. Pentru a 
efectua plata cu ceasul, urmează pașii enumerați în „Utilizarea cardurilor de credit și 
de debit” de la pagina 60. 

Plătește cu același card de pe ceasul Fitbit când atingi ecranul cititorului mijlocului de 
transport la începutul și la sfârșitul călătoriei. Asigură-te că dispozitivul este încărcat 
înainte de a începe călătoria. 
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Actualizarea, repornirea și ștergerea 

Pentru a parcurge câțiva pași pentru depanare, ar putea fi necesar să repornești 
ceasul, în timp ce ștergerea acestuia este utilă dacă dorești să transferi dispozitivul 
Sense 2 către altă persoană. Actualizează ceasul pentru a primi cel mai recent 
firmware. 

Actualizarea dispozitivului Sense 2 
Actualizează ceasul 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 Sense 2 și din 
aplicația Fitbit până când actualizarea este finalizată. Pe durata actualizării, ține 
ceasul și telefonul apropiate unul de celălalt. 

Actualizarea dispozitivului Sense 2 s-ar putea să solicite bateria. Îți recomandăm să 
introduci ceasul în încărcător înainte de a porni actualizarea. 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

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

Pentru a reporni ceasul, apasă și menține apăsat butonul timp de 10 secunde până 
când vezi sigla Fitbit pe ecran și apoi eliberează butonul. 

Repornirea ceasului nu șterge datele. 

Dispozitivul Sense 2 este prevăzut cu orificii mici pentru altimetru, difuzor și 
microfon. Nu încerca să repornești dispozitivul introducând obiecte precum agrafe 
de hârtie în aceste orificii, deoarece poți deteriora dispozitivul Sense 2. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1871.htm
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Oprirea dispozitivului Sense 2 

Pentru a opri ceasul, deschide aplicația Setări  Oprire alimentare. 

Pentru a porni ceasul, apasă pe buton. 

Pentru mai multe informații despre modul de depozitare a dispozitivului Sense 2 pe 
termen lung, consultă articolul de asistență aferent. 

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

Pe dispozitivul Sense 2, deschide aplicația Setări  Despre Sense 2  Resetare 
la valorile din fabrică. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2004#store
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Depanare 

Dacă dispozitivul Sense 2 nu funcționează corespunzător, consultă pașii de depanare 
de mai jos. 

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

 

Dacă ceasul nu detectează un semnal de ritm cardiac, asigură-te că porți ceasul 
corect, fie mutându-l mai sus sau mai jos pe încheietura mâinii, fie prin strângerea sau 
slăbirea curelei. Dispozitivul Sense 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 ceasului de a se conecta la sateliții 
GPS. În cazul în care ceasul caută un semnal GPS în timpul unui exercițiu, vei observa 

pictograma GPS  care se rotește în partea de sus a ecranului.  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1582
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Pentru rezultate optime, așteaptă ca dispozitivul Sense 2 să găsească semnalul 
înainte de a începe exercițiul.  

Dacă dispozitivul Sense 2 pierde semnalul GPS în timpul exercițiului, pictograma GPS 

apare cu roșu . Ceasul va încerca să se reconecteze. 

 

Pentru mai multe informații, consultă articolul de ajutor aferent. 

Alte probleme 
Dacă experimentezi oricare dintre următoarele probleme, repornește ceasul: 

• 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 Sense 2” de la pagina 64. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1874#troubleshooting
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Informații generale și Specificații 

Senzori și componente 
Dispozitivul Fitbit Sense 2 conține următorii senzori și următoarele motoare:  

• Tracker optic de ritm cardiac cu mai multe căi 
• Senzor electric pentru măsurarea conductanței pielii (cEDA) pentru detectarea 

stresului 
• Senzori electrici multifuncționali compatibili cu aplicația ECG și aplicația EDA 

Scan 
• Senzori roșii și infraroșii pentru monitorizarea saturației din oxigen (SpO2) 
• Giroscop 
• Altimetru care monitorizează schimbările de altitudine 
• Accelerometru pe 3 axe, care monitorizează modelele de mișcare 
• Senzor de temperatură a pielii, la încheietura mâinii 
• Senzor de lumină ambientală 
• NFC 
• Receptor GPS încorporat + GLONASS, care îți monitorizează locația în timpul 

unui exercițiu 
• Motor cu vibrație 
• Difuzor 
• Microfon 
• WiFi (dezactivat, nu poate fi activat) 

Materiale 
Cureaua care este livrată împreună cu dispozitivul Sense 2 este realizată dintr-un 
material elastomeric flexibil și durabil, similar cu cel utilizat la numeroase ceasuri 
sportive. 

Carcasa și catarama de pe dispozitivul Sense 2 sunt realizate din aluminiu. Deși 
aluminiul poate conține urme de nichel, care pot cauza o reacție alergică la 
persoanele cu sensibilitate la nichel, cantitatea de nichel din toate produsele Fitbit 
respectă Directiva strictă a Uniunii Europene privind nichelul. 

Tehnologia wireless 
Dispozitivul Sense 2 conține un radioreceptor cu Bluetooth 5.0 și un cip NFC. 
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Feedback senzorial 
Dispozitivul Sense 2 conține un motor cu vibrație pentru alarme, obiective, notificări, 
remindere și aplicații. 

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

Memorie 
Dispozitivul Sense 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 Sense 2 are un afișaj AMOLED color. 

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) 
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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 32° și 95° F 
(între 0° și 35° 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 ceasul 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
http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
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Regulatory and Safety Notices 

Notice to the User: Regulatory content for certain regions can also be viewed on 
your device. To view the content: 

Settings  About Sense 2  Regulatory info 

USA: Federal Communications Commission (FCC) 
statement 
Model FB521: 

FCC ID: XRAFB521 

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the 
content: 

Settings  About Sense 2  Regulatory info 

Supplier's Declaration of Conformity 

Unique Identifier: FB521 

Responsible Party – U.S. Contact Information 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

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 
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Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

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. 

Note: This device is intended only for use as a wrist-worn device 

Canada: Industry Canada (IC) statement 
Model/Modèle FB521 

IC: 8542A-FB521 

Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the 
content: 

Settings  About Sense 2  Regulatory info 

Avis à l'utilisateur: L'ID de l'IC peut également être consulté sur votre appareil. 
Pour voir le contenu: 

Paramètres  À propos Sense 2  Informations réglementaires 

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled 
environments. 
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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
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

European Union (EU) 
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your 
device. To view the content:  

Settings  About Sense 2  Regulatory Info 

Frequency Bands and Power 

Data given here is the maximum radio-frequency power transmitted in the frequency 
band(s) in which the radio equipment operates. 

Bluetooth 2400-2483.5 MHz < 13 dBm EIRP 
NFC 13.56 MHz < 42 dBuA/m at 10m 

Simplified EU Declaration of Conformity 

Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB521 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 

http://www.fitbit.com/safety
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Fitbit LLC erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB521 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 FB521 
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 LLC déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB521 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 FB521 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 

 

Argentina  

 
C-27776 

Australia and New Zealand 
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your 
device. To view the content: 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Settings  About Sense 2  Regulatory info 

 

Ghana 
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your 
device. To view the content: 

Settings  About Sense 2  Regulatory Info 

Indonesia 
76114/SDPPI/2021  

3788 
 

82058/SDPPI/2022  
3788 

 
82061/SDPPI/2022  

3788 

Israel 
 55–12857מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא .

 שינוי טכני אחראסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל 

Japan 
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your 
device. To view the content: 

Settings  About Sense 2  Regulatory info 

 
 

201-220211 

201-220279 
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Kingdom of Saudi Arabia 
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your 
device. To view the content: 

Settings  About Sense 2  Regulatory info 

Malaysia 
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your 
device. To view the content: 

Settings  About Sense 2  Regulatory Info 

Mexico 
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your 
device. To view the content: 

Settings  About Sense 2  Regulatory 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 

IFT#: RCPFIFB22-1829 
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Morocco 

 

AGREE PAR L’ANRT MAROC  

Numéro d’agrément: MR00032401ANRT2022  
Date d’agrément: 25/03/2022 

Nigeria 
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian 
Communications Commission. 

Oman 
TRA/TA-R/13573/22 
D172338 

Paraguay 

 

NR: 2022-04-I-0258 

Philippines 
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Type Accepted 
No: ESD-RCE-2230108 

Serbia 

 

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

Settings  About Sense 2  Regulatory info 

South Korea 
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your 
device. To view the content: 

Settings  About Sense 2  Regulatory info 

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： 

設定  關於 Sense 2  法規資訊 

Translation: 

Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. 
Instructions to view content from your menu: 

Settings  About Sense 2  Regulatory info 

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。 

Translation: 

Low Power Warning: 

For the low-power radio frequency equipment that has obtained the verification 
certificate, the company, organization or user shall not change the frequency, 
increase the power or change the features and functions of the original design 
without approval. The use of low-power radio frequency equipment shall not affect 
flight safety or interfere with legal communications. If any interference is detected, 
the device should be disabled immediately and the interference removed before 
continuing use. The aforesaid legal communication refers to the radio communication 
operated in accordance with the provisions of the Telecommunications Management 
Act. Low power radio frequency equipment must accept interference from legal 
communication or radio wave radiated electrical equipment for industrial, scientific 
and medical use. 

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

 

United Arab Emirates 

 

United Kingdom 
Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your 
device. To view the content:  

Settings  About Sense 2  Regulatory Info 

Simplified UK Declaration of Conformity 

Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB521 is in 
compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK 
declaration of conformity is available at the following internet address: 
www.fitbit.com/legal/safety-instructions 

https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
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Frequency Bands and Power 

Data given here is the maximum radio-frequency power transmitted in the frequency 
band(s) in which the radio equipment operates. 

Bluetooth 2400-2483.5 MHz < 13 dBm EIRP 
NFC 13.56 MHz < 42 dBuA/m at 10m 

 

Vietnam 

 

About the Battery 
This unit contains a non-replaceable internal lithium-ion battery. The battery can 
burst or explode, releasing hazardous chemicals. To reduce the risk of fire or burns, 
do not disassemble, crush, puncture or dispose of in fire or water.  

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of 
used batteries according to the instructions. 

• The battery must be recycled or disposed of properly 
• Use the battery only in the specified equipment 
• Do not leave the battery in an extremely high temperature environment that 

may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas 
• Do not subject battery to extremely low air pressure that may result in an 

explosion or the leakage of flammable liquid or gas 
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IP Rating 
Notice to the User: Regulatory content can also be viewed on your device. To view 
the content: 

Settings  About Sense 2  Regulatory Info 

Model FB521 has a water resistance rating of IPX8 under IEC standard 60529, up to a 
depth of 50 meters. 

Model FB521 has a dust ingress rating of IP6X under IEC standard 60529 which 
indicates the device is dust-tight. 

Safety Statement 
This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance 
with the specifications of: IEC 60950-1:2005, AMD 1:2009, AND2:2013, EN 60950-
1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 
+ A11:2017, IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020, EN62368-1: 2018, EN IEC 62368-1:2020 + 
A11:2020, BS EN 62368-1: 2014 + A11: 2017, BS EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020. 

Regulatory Markings 
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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