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Wprowadzenie  
 

 

Z pomocą Fitbit Charge 3 lepiej zrozumiesz swoje ciało i zdrowie oraz 

szybciej osiągniesz postawione sobie cele.  Zachęcamy do zapoznania 

się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na stronie 

fitbit.com/safety.  

 

 

Co zawiera ta instrukcja obsługi 
Wyjaśniamy, jak założyć konto Fitbit® i w jaki sposób upewnić się, że Twoje 

urządzenie prawidłowo przesyła dane, które będzie przechowywało w panelu 

użytkownika. W panelu użytkownika możesz ustalać cele, przeglądać i 
analizować swoje  

dane, wprowadzać spożyte potrawy i wypite napoje, sprawdzać aktywność  
znajomych i o wiele więcej.  Po zakończeniu konfiguracji urządzenia, będzie 

ono gotowe do rozpoczęcia pracy. 

 

Dalej, wyjaśniamy jak odszukać konkretne funkcje i korzystać z nich, a 

także jak dopasować swoje preferencje.  Więcej informacji, wskazówek 

oraz sposobów wykrywania i rozwiązywania problemów, można 

znaleźć na stronie help.fitbit.com. 

 

 

Co zawiera pudełko 

Pudełko z urządzeniem Fitbit Charge 3 zawiera: 
 

Tracker z bransoletką w 
rozmiarze małym (kolor 
i materiał mogą się 
różnić) 

Kabel zasilający
  Zamienny pasek w 

rozmiarze dużym 
(kolor i materiał 
mogą się różnić) 

https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
http://help.fitbit.com/
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Górny i dolny pasek urządzenia Charge 3 można wymieniać na paski 

sprzedawane oddzielnie, w różnych kolorach i z różnych materiałów. 
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Konfiguracja urządzenia Fitbit Charge 3 
 

 

Aby móc w pełni korzystać z możliwości urządzenia, zalecamy 

korzystanie z aplikacji Fitbit dla iPhone i iPad, telefonów z systemem 

Android lub urządzeń z systemem Windows 10. Jeśli nie posiadasz 

telefonu lub tabletu, możesz także połączyć Fitbit Charge 3 ze swoim 

komputerem z systemem Windows 10, za pośrednictwem łącza 

Bluetooth. Pamiętaj, że do wykonywania połączeń telefonicznych, 

wysyłania i odbierania SMS-ów oraz powiadomień kalendarza 

potrzebny jest telefon. 

 

Twoje konto Fitbit wymaga podania takich informacji jak wzrost, waga i 

płeć, w celu dokonania obliczeń, takich jak długość kroku - do 

oszacowania odległości oraz podstawowej przemiany materii, aby 

oszacować spalane kalorie. Po konfiguracji konta, Twoje imię i zdjęcie są 

dostępne dla innych użytkowników Fitbit. Pozostałe informacje są 

domyślnie ustawione jako poufne, choć istnieje możliwość udostępnienia 

ich innym użytkownikom. 

 

 

Ładowanie trackera  

W pełni naładowane urządzenie Charge 3 wytrzymuje do siedmiu dni 

pracy. Rzeczywista wytrzymałość baterii i cykle ładowania mogą się 

różnić w zależności od sposobu użytkowania urządzenia i innych 

czynników.  

 

Aby naładować Charge 3: 

 
1. Podłącz kabel ładujący do portu USB w komputerze lub do 

ładowarki ściennej USB z certyfikatem UL. 

2. Do tylnej strony trackera zamocuj klips znajdujący się na drugim 
końcu kabla ładującego tak, aby kabel został wprowadzony do portu 
ładowania.  

Styki kabla ładującego muszą być prawidłowo dopasowane do portu. 
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3. Upewnij się, że przycisk na trackerze jest wyrównany z otworem 

przycisku na kablu ładującym. Prawidłowe podłączenie do 

ładowania jest zasygnalizowane pojawieniem się ikony baterii na 

wyświetlaczu. 

 

 
4. Pełny cykl ładowania trwa od jednej do dwóch godzin. Podczas 

ładowania trackera można nacisnąć przycisk, aby sprawdzić 

poziom naładowania baterii.   W pełni naładowany tracker 

pokazuje pełną ikonę baterii z uśmiechem.  
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Konfiguracja przy użyciu telefonu lub tabletu 

Darmowa aplikacja Fitbit działa na większości urządzeń iPhone i iPad, 

telefonów opartych na systemie operacyjnym Android i urządzeń z 

system Windows 10. By upewnić się, czy aplikacja Fitbit jest 

kompatybilna z Twoim urządzeniem mobilnym, odwiedź stronę 

fitbit.com/devices. 

 

Aby rozpocząć: 
 

1. Odszukaj aplikację Fitbit, w zależności od używanego urządzenia w: 

l Apple App Store, dla urządzeń iOS, 

takich jak iPhone czy iPad.  

l Sklepie Google Play, dla urządzeń z 

Androidem 

l Sklepie Microsoft Windows, dla 

urządzeń mobilnych z Windows 10.  

2. Zainstaluj aplikację. 

3. Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i wybierz Join Fitbit (pol. 

dołącz do Fitbit). Aplikacja poprowadzi Cię przez proces 

zakładania konta Fitbit. 

4. Kontynuuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć (sparować) 
Charge 3 z Twoim kontem Fitbit. 

 

Po zakończeniu łączenia, przeczytaj tę instrukcję obsługi, by lepiej 

poznać możliwości nowego urządzenia a następnie zapoznaj się z 

pulpitem nawigacyjnym. 

 

 

Konfiguracja na komputerze z systemem 
operacyjnym Windows 10  

Jeśli nie posiadasz urządzenia mobilnego, możesz dokonać konfiguracji 

Charge 3 korzystając z komputera z systemem Windows 10 z włączoną 

transmisją Bluetooth, kompatybilnego z aplikacją Fitbit.  

 

Aby uzyskać aplikację Fitbit na komputerze: 

 
1. Kliknij przycisk Start na komputerze i otwórz Sklep Windows. 

2. Wyszukaj aplikację Fitbit. Następnie kliknij na Bezpłatne, aby 

pobrać aplikację na swój komputer. 

3. Kliknij na konto Microsoft, aby zalogować się przy użyciu już istniejącego 
konta Microsoft. W razie braku konta Microsoft, należy postępować 
zgodnie z instrukcjami na ekranie celem utworzenia konta.  

https://www.fitbit.com/devices


11 
 

4. Otwórz aplikację po jej pobraniu. Kliknij Join Fitbit i odpowiedz na serię 
pytań, które pomogą w utworzeniu konta Fitbit. 

5. Kontynuuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć 

(sparować) Charge 3 z Twoim kontem Fitbit. 
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Po zakończeniu parowania, przeczytaj tę instrukcję obsługi, a następnie 

zapoznaj się z aplikacją. 

 

 

Synchronizacja danych z kontem Fitbit  

Synchronizacja Charge 3 polega na przesyłaniu danych do aplikacji 

Fitbit, gdzie można sprawdzać historię ćwiczeń, śledzić cykle snu, 

wprowadzać informacje o pokarmach i napojach, uczestniczyć w 

wyzwaniach i innych. Zalecamy synchronizację przynajmniej raz 

dziennie. 

 

Przy każdym otwarciu aplikacji Fitbit, Charge 3 synchronizuje się z nią 

automatycznie, jeśli tracker znajduje się w pobliżu. Charge 3 

synchronizuje się z aplikacją w regularnych odstępach czasu, za pomocą 

opcji synchronizacji w ciągu dnia. Aby aktywować tę funkcję: 
 

W pulpicie aplikacji Fitbit wybierz ikonę Konto ) > ikonę Charge 3 > 

Synchronizacja w ciągu dnia. 

 

W każdym momencie możesz także użyć w aplikacji 

funkcji Synchronizuj teraz. 

 By dowiedzieć się więcej o synchronizacji urządzenia, 

odwiedź help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1877
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Jak nosić Charge 3 
 

 

Umieść Charge 3 na przegubie ręki. Jeśli chcesz zamienić pasek na inny 

rozmiar lub model, stosowne instrukcje znajdziesz w rozdziale „Wymiana 

paska" na stronie 14. 

 

 

Położenie na nadgarstku podczas użytku 

codziennego oraz w czasie ćwiczeń 

Kiedy nie wykonujesz ćwiczeń, noś Charge 3 na szerokość palca poniżej kości 

nadgarstka. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dla optymalnego monitorowania tętna w czasie ćwiczeń, należy pamiętać 
poniższe porady: 

 
l Umieść Charge 3 wyżej na nadgarstku podczas ćwiczeń, by 

zapewnić lepszy kontakt z ramieniem i poprawić dokładność 

pomiaru tętna. Wiele ćwiczeń, takich jak jazda na rowerze lub 

podnoszenie ciężarów wymaga częstego zginania nadgarstka co 

powoduje zakłócenie sygnału pomiaru tętna przez obniżenie 

pozycji trackera na ramieniu. 
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l Upewnij się, że tracker ciągle przylega do skóry.  

l Nie należy nosić trackera zbyt ciasno. Ciasno zapięty pasek 

ogranicza przepływ krwi, potencjalnie wpływając na odbiór 

sygnału pomiaru tętna Mimo to, w trakcie ćwiczeń, pasek trackera 

powinien być zaciśnięty nieco mocniej (w sposób wygodny, ale 

nie ograniczający), niż w przypadku noszenia całodziennego.   

l W czasie intensywnego treningu interwałowego lub innej aktywności, 
podczas której nadgarstek porusza się energicznie i nierytmicznie, ruch 
może zakłócić odczytywanie tętna. Jeśli tracker nie pokazuje odczytu tętna, 
rozluźnij nadgarstek i nie ruszaj się przez krótki czas (ok. 10 sekund). Po 
tym czasie odczyt tętna powinien być możliwy.     
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Wymiana paska  
 

 

Charge 3 posiada zamocowany pasek, zaś w pudełku znajduje się 

zamienna dolna część paska o większym rozmiarze. Obie części paska 

można wymieniać na inne, sprzedawane oddzielnie. By odpowiednio 

dobrać rozmiar paska, przeczytaj rozdział „Rozmiar paska” na stronie 51. 

 

 

Usuwanie paska  

Aby usunąć pasek: 

 
1. Odwróć opaskę Charge 3 i znajdź zatrzaski paska – po jednym na 

każdej stronie w miejscu, gdzie pasek łączy się z ramką. 

2. Aby uwolnić zatrzask, przyciśnij płaski metalowy przycisk na pasku. 

 

 

3. Wysuń pasek, aby uwolnić go z urządzenia. 
 
 

 

4. Powtórz czynność na drugim zatrzasku. 
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Montowanie nowego paska 

Aby zamocować pasek, przesuń go w dół przy ramce do momentu, aż 

zaskoczy na swoje miejsce. 

 
 

 
 

W razie trudności z wpięciem paska, delikatnie poruszaj nim w te i z 

powrotem, aby upewnić się, że jest prawidłowo umieszczona w 

zaczepie.  
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Elementy podstawowe 
 

 

W tym rozdziale dowiesz się, jak nawigować w menu urządzenia, sprawdzać 
poziom baterii i pielęgnować urządzenie. 

 

 

Nawigacja w urządzeniu Charge 3 
Charge 3 posiada ekran dotykowy OLED oraz jeden przycisk. 

 

Urządzenie obsługuje się dotykając ekranu, przesuwając po nim palcem 

w kierunku poziomym, pionowym oraz naciskając przycisk. W celu 

oszczędzania baterii, ekran Charge 3 wygasza się samoczynnie, jeśli 

urządzenie nie jest obsługiwane. 

 

 

Obsługa podstawowa 

Domyślnie, na ekranie wyświetlany jest zegar. Na zegarze: 

 
o Przesuń palcem w dół, by zobaczyć powiadomienia. 

o Przesuń w górę, by zobaczyć porady i statystyki dzienne. 

o Przesuń w lewo, by wyświetlić aplikacje trackera. 
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By uruchomić aplikację, przesuń, by ją odszukać i następnie dotknij jej ikony. 

 

 
Szybkie ustawienia 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia, by szybciej używać usługi 

Płać z Fitbit (na urządzeniach, na których ta usługa jest włączona) i 

mieć dostęp do ustawień tej usługi.  

 

 
 

Na ekranie Szybkich ustawień: 

 
o Jeśli funkcja Screen Wake („Budzenie ekranu”) jest aktywna, obróć 

nadgarstek ku sobie, żeby wybudzić ekran. 

o Jeśli aktywne jest ustawienie Powiadomienia, Charge 3 będzie 

wyświetlał powiadomienia z telefonu. Więcej informacji na temat 

obsługi powiadomień znajdziesz w rozdziale „Powiadomienia”, 

na stronie 21. 
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Ustawienia osobiste 

Możesz zmienić ustawienia podstawowe, w tym jasność wyświetlacza, 

domyślne tętno i wrażliwość przycisku bezpośrednio w urządzeniu. 

Otwórz aplikację Ustawienia i dotknij ikony wybranej funkcji, by ją 

spersonalizować. Przesuń w górę, by zobaczyć całą listę dostępnych 

ustawień.   
 

 
 

Sprawdzanie poziomu baterii 

Poziom naładowania baterii można sprawdzić w dowolnym momencie, 

przesuwając palcem w górę po ekranie zegara. Piktogram poziomu 

baterii znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. 



20  

Tracker będzie śledził aktywność użytkownika do chwili całkowitego 

wyczerpania baterii. 
 

 

Pielęgnacja urządzenia Charge 3 

Regularne czyszczenie i osuszanie urządzenia Charge 3 jest niezwykle istotne. 

Więcej informacji i wskazówek na ten temat znajdziesz na stronie 

fitbit.com/productcare. 

https://www.fitbit.com/productcare
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Powiadomienia 
 

 

Charge 3 może wyświetlać powiadomienia o połączeniach 

telefonicznych, wiadomości tekstowe, wydarzenia z kalendarza oraz 

powiadomienia aplikacji zainstalowanych w telefonie. By odbieranie 

powiadomień na trackerze było możliwe, musi się on znajdować w 

odległości nie dalszej niż 9 metrów od telefonu.  

 

 

Ustawienia powiadomień  

Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie jest aktywna i że 

telefon wyświetla powiadomienia (opcja w menu Ustawienia > 

Powiadomienia). By ustawić powiadomienia w trackerze, wykonaj 

poniższe czynności:  

 

1. Z pulpitu aplikacji fitbit na telefonie wybierz ikonę Konto ( ), a 

następnie ikonę Charge 3. Tracker musi znajdować się w pobliżu 

telefonu.  

2. Dotknij funkcji Powiadomienia. Jeśli aplikacja zażąda połączenia 

(sparowania) telefonu z urządzeniem, postępuj zgodnie 

ze wskazówkami na ekranie. Po połączeniu urządzenia, nazwa 

„Charge 3” pojawi się na liście połączonych urządzeń Bluetooth 

w telefonie. Powiadomienia połączeń przychodzących, 

wiadomości tekstowych i przypomnień kalendarza są domyślnie 

aktywne.  

3. W celu aktywowania powiadomień z innych aplikacji zainstalowanych 
na telefonie, takich jak Fitbit i WhatsApp, dotknij Powiadomienia 
aplikacji i wybierz poszczególne aplikacje, których powiadomienia 
chcesz aktywować. 

4. Naciśnij Powiadomienia > Charge 3 w lewym górnym rogu, by wrócić do 
ustawień urządzenia. Po zsynchronizowaniu urządzenia ustawienia 
zostaną zapisane.  

 

Szczegółowe instrukcje ustawiania powiadomień znajdziesz na stronie 

help.fitbit.com. 
 

 

Wyświetlanie otrzymanych powiadomień  

Charge 3 sygnalizuje wibracją otrzymanie powiadomienia. Urządzenie 

musi znajdować się w pobliżu telefonu. Jeśli nie odczytasz 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1979
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powiadomienia zaraz po otrzymaniu, możesz je sprawdzić później, 

przesuwając palcem po ekranie urządzenia w dół. 
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Obsługa powiadomień 

Charge 3 przechowuje do dziesięciu powiadomień. Najstarsze 

powiadomienia są usuwane z pamięci po otrzymaniu nowszych. 

Powiadomienia są usuwane automatycznie po 24 godzinach od 

otrzymania. 

 

By usunąć powiadomienia wcześniej: 

 
l Na ekranie z zegarem, przesuń palcem w dół, by wyświetlić 

powiadomienia. Dotknij wybrane, by je otworzyć. 

l By usunąć powiadomienie, należy je otworzyć. Następnie przesuń 
palcem w dół i wybierz opcję Usuń. 

l By jednoczeńnie usunąć wszystkie powiadomienia, przesuń 

górną część powiadomień i wybierz opcję Usuń wszystkie. 

 

 

Wyłączanie powiadomień 

Charge 3 pozwala dezaktywować wszystkie lub wybrane 

powiadomienia przy pomocy aplikacji Fitbit. 

 

Aby dezaktywować wszystkie powiadomienia: 

 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na trackerze. Otworzy się ekran 

szybkich ustawień. 

2. Wybierz Powiadomienia, by je dezaktywować. 
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Aby dezaktywować wybrane powiadomienia: 

 

1. Z pulpitu aplikacji fitbit na telefonie wybierz ikonę Konto ( ) > 

ikonę Charge 3 > Powiadomienia. Tracker musi znajdować się w 

pobliżu telefonu. 

2. Dezaktywuj powiadomienia aplikacji, których nie chcesz otrzymywać 
na urządzeniu. 

3. Naciśnij Powiadomienia > Charge 3 w lewym górnym rogu, 

by wrócić do ustawień urządzenia. Po zsynchronizowaniu 

urządzenia ustawienia zostaną zapisane. 

Uwaga: jeśli w telefonie włączona jest funkcja Nie przeszkadzać, 

powiadomienia będą także nieaktywne na trackerze, póki nie 

wyłączysz tej funkcji. 
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Tryb zegara 
 

 

Charge 3 posiada funkcję cichego alarmu, który łagodnie obudzi cię za 

pomocą wibracji lub dyskretnie powiadomi w wybranym momencie. 

Możesz ustawić do ośmiu alarmów, jednorazowych lub powtarzanych 

w wybrane dni tygodnia. Możesz także mierzyć czas za pomocą 

stopera lub ustawić odliczanie czasu. 

 

Więcej informacji na temat ustawiania i obsługi alarmu znajdziesz na stronie 

help.fitbit.com. 
 

 

Aktywacja i dezaktywacja alarmu 

Po ustawieniu alarmu w aplikacji Fitbit możesz go dezaktywować lub 

aktywować ponownie bezpośrednio w urządzeniu. Jedynie w aplikacji 

możesz ustawiać godzinę alarmu. 

 

W celu aktywowania lub dezaktywowania alarmu: 

 
1. Na ekranie z zegarem, przesuń palcem aż odszukasz aplikację Alarmy. 

2. Przewiń aż odszukasz alarm, który chcesz aktywować lub dezaktywować. 

3. Dotknij, żeby aktywować lub dezaktywować. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1868
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Odrzucanie i opóźnianie alarmu 

Działający alarm polega na cichym wibrowaniu trackera i migotaniu 

jego ekranu. By odrzucić alarm, naciśnij przycisk urządzenia. By opóźnić 

alarm o 9 minut, dotknij ikony ZZZ. Możesz opóźniać alarm 

wielokrotnie.  Charge 3 opóźni alarm automatycznie, jeśli zignorujesz 

go przez jedną minutę. 
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Mierzenie czasu za pomocą stopera 

Żeby użyć stopera: 

 
1. W Charge 3 otwórz aplikację Stoper. 

 

2. Jeśli używałeś uprzednio odliczania wstecznego, przesuń 

palcem w prawo, by wybrać funkcję stopera. 
 

 

3. Dotknij ikony z trójkątem by uruchomić stoper. 
 

 

4. Dotknij ikony z dwoma pionowymi kreskami, by zatrzymać stoper. 

5. Przesuń w górę i naciśnij ikonę z kwadratem, by wyzerować lub 

naciśnij przycisk urządzenia, by wyjść z aplikacji. 
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Ustawianie odliczania czasu 

Aby użyć funkcji odliczania: 

 
1. W Charge 3 otwórz aplikację Stoper. 

2. Jeśli używałeś uprzednio stopera, przesuń palcem w lewo, by 

wybrać funkcję odliczania. 
 

 

3. Dotknij ikony stopera. 

4. Dotknij cyfr i przewiń, by ustawić pożądany czas. 

5. Naciśnij przycisk, by wrócić do ekranu odliczania. 
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6. Dotknij ikony z trójkątem by uruchomić odliczanie. Charge 3 

wibruje i migocze po upływie wybranego czasu. 

7. Naciśnij przycisk, by zatrzymać alarm. 
 

 
Więcej informacji na temat ustawiania i obsługi stopera znajdziesz na stronie 

help.fitbit.com.

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2259
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Aktywność i sen 
 

 

Charge 3 monitoruje aktywność zawsze, gdy go nosisz. Informacje 

są przesyłane do aplikacji Fitbit przy każdej synchronizacji 

trackera z telefonem. 

 

 

Wyświetlanie statystyk 

Przesuń palcem po ekranie z zegarem w górę, do aplikacji Fitbit Dzisiaj 

by sprawdzić statystyki dzienne i wskazówki, w tym;  

 

o Statystyki podstawowe: ilość kroków przemierzonych dzisiaj, 

spalone kalorie, pokonany dystans, ilość pokonanych pięter i 

czas aktywności.   

o Aktywność godzinna: ilość kroków w ciągu ostatniej 

godziny i ilość godzin z wykonaną normą aktywności 

godzinnej.  

o Tętno: bieżące tętno i strefę tętna  

o Śledzenie zdrowia kobiety: informacje na temat bieżącego 

stadium cyklu mentstrualnego (jeśli nie używasz tej funkcji w 

aplikacji Fitbit, ikona ta nie pokaże się)  

Kompletne statystyki i inne informacje przekazane przez tracker, takie 

jak fazy snu znajdziejsz w aplikacji Fitbit. 
 

Wszystkie statystyki Charge 3 za wyjątkiem tych dotyczących snu resetują się 
o północy. Wtedy też rozpoczyna się zbieranie danych z kolejnego dnia. 

 

 

 

Monitorowanie celu aktywności dziennej  

Charge 3 śledzi postępy w wypełnianiu wybranego celu codziennej 

aktywności. Po osiągnięciu celu, tracker wibruje i pokazuje animację z 

gratulacjami. 

 

Wybór celu 

Domyślny cel to 10 tys. kroków dziennie, ale możesz ustawić własną 

wartość docelową.  Możesz także zmienić cel na przebytą odległość, 

spalone kalorie lub aktywne minuty i wybrać odpowiednią wartość. 
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Na przykład, możesz pozostawić ilość kroków jako cel, ale zmienić 

docelową ilość z 10 na 20 tys.  

 

Więcej informacji na temat zmiany celu znajdziesz na stronie help.fitbit.com. 

 

 
Śledzenie postępów 

Więcej informacji na temat wyświetlania szczegółowych danych na 

temat postępów w osiąganiu postawionego celu znajdziesz w 

rozdziale „Wyświetlanie statystyk” na poprzedniej stronie. 

 

 

Śledzenie aktywności godzinnej 
Charge 3 pomaga w zachowaniu aktywności przez cały dzień poprzez 

monitorowanie  

czasu bez ruchu oraz przypominając o ćwiczeniach. 

 

Tracker przypomni Ci o pokonaniu co najmniej 250 kroków w ciągu 

każdej godziny. Jeśli w ciągu ostatniej godziny nie pokonałeś co 

najmniej 250 kroków, na dziesięć minut przed jej upływem urządzenie 

zacznie wibrować, przypominając o spacerze.  Kiedy po przypomnieniu 

cel 250 kroków zostanie osiągnięty, urządzenie będzie wibrować  

po raz drugi i pojawi się wiadomość z gratulacjami.  
 

 
Więcej informacji na temat aktywności godzinnej, w tym na temat 

personalizacji godzin otrzymywania przypomnień, znajdziesz na stronie 

help.fitbit.com. 

 

 

Monitorowanie snu  

Aby monitorować zarówno czas, jak i jakość snu, należy spać z opaską 

Charge 3 na ręku.  Aby zobaczyć dane dotyczące snu, zsynchronizuj 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1768
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1986
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tracker po przebudzeniu się i sprawdź aplikację. 
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Więcej informacji na temat monitorowania snu znajdziesz na stronie 

help.fitbit.com. 
 

 
Ustalanie długości snu 

Domyślnie ustawiono cel ośmiu godzin snu na dobę. To ustawienie 

można zmienić, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem na sen. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustalania długości snu oraz 

zmiany ustawień, odwiedź stronę help.fitbit.com. 

 

 

Ustawianie przypomnień pory na sen 
Panel nawigacji Fitbit może polecać stałe pory snu i godziny pobudki, aby 

pomóc poprawić stałość rytmu okołodobowego.  Można również wybrać opcję 
przypominania, że nadchodzi pora spania. 

 
Więcej informacji na temat sposobu ustawiania przypomnień pory na sen 

znajdziesz na stronie help.fitbit.com. 
 

 
Informacje na temat nawyków spania 
Charge 3 śledzi różnorakie parametry snu, w tym godzinę zasypiania, czas snu 

i czas trwania każdej z faz snu. Możesz monitorować swój sen za pomocą 

Charge 3, a w aplikacji Fitbit porównywać swój cykl snu z danymi 

pozyskanym od osób w podobnym wieku. 
 
Więcej informacji na temat monitorowania snu znajdziesz na stronie 

help.fitbit.com. 
 

 

Monitorowanie tętna 

Charge 3 stale śledzi tętno za pomocą technologii PurePulse. Przesuń 

palcem po ekranie w górę, by sprawdzić bieżące tętno i jego strefę. 

Więcej informacji na temat statystyk dostępnych na trackerze znajdziesz 

na stronie „Wyświetlanie statystyk” na stronie 29. 

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#reminder
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2163
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W czasie wykonywania ćwiczeń Charge 3 wyświetla bieżącą strefę 

tętna, by pomóc w kontrolowaniu wybranej intensywności ćwiczeń. 

 

Więcej informacji na temat stref tętna w Charge 3 znajdziesz w rozdziale 

"Sprawdzanie tętna" na stronie 41. 

 

 

Zmiana ustawień tętna docelowego 

Funkcja pomiaru tętna w Charge 3 ma dwa ustawienia: 

 
l Off / Wyłącz—Pomiar tętna jest wyłączony. 

l On / Włącz—Pomiar tętna jest włączony, jeśli tracker znajduje się na 

przegubie ręki. 
 

By zmienić ustawienie pomiaru tętna w Charge 3, wybierz aplikację 

Ustawienia > Tętno. Więcej informacji na temat ustawień pomiaru 

tętna znajdziesz na stronie help.fitbit.com. 

 

Ćwiczenie oddechu kierowanego  

Aplikacja Relaks na urządzeniu Charge 3 oferuje spersonalizowane 

sesje medytacji oddechowej, by pomóc ci odnaleźć chwile spokoju 

każdego dnia. Możesz wybrać między sesjami dwu- i pięciominutowymi.  

 

Aby rozpocząć sesję: 
 

1. W Charge 3 otwórz aplikację Relaks. 
 

 
2. Sesja dwuminutowa jest opcją domyślną. Jeśli chcesz wybrać 

sesję pięciominutową, przesuń palcem w lewo. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1582
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3. Dotknij ikony z trójkątem, by rozpocząć sesję. Postępuj zgodnie z 

instrukcjami na ekranie. 
 

 
Po zakończeniu sesji, urządzenie wyświetli podsumowanie, zawierające 

stopień zgodności oddechu ze wskazówkami, tętno na początku i po 

zakończeniu sesji oraz liczbę dni, w których medytowałeś w bieżącym 

tygodniu. 
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W trakcie sesji powiadomienia są wyłączone. Jeśli ustawisz alarm, 

Charge 3 zacznie wibrować o ustalonej godzinie. 

 

Więcej informacji na temat sesji oddechu kierowanego, w tym na temat korzyści 

płynących z ćwiczenia głębokiego oddechu i informacje na temat bezpieczeństwa 

znajdziesz na help.fitbit.com. 

 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2077
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Fitness i ćwiczenia 
 

 

Monitoruj swoją aktywność za pomocą aplikacji Ćwiczenia i ustalaj cele 

treningów oparte na odległości, czasie trwania lub spalonych kalorii. 

Zsynchronizuj Charge 3  z aplikacją Fitbit, by móc dzielić się swoimi 

wynikami z rodziną i znajomymi, porównywać je z wynikami innych 

osób w podobnym wieku i utrzymać motywację w dążeniu do celu. 

 

 

Automatyczne monitorowanie treningów 

Charge 3, za pomocą technologii SmartTrack samodzielnie rozpoznaje i 

rejestruje intensywny ruch, trwający co najmniej przez 15 minut, w tym 

bieganie, trening interwałowy, pływanie czy jogę. Przeprowadź 

synchronizację urządzenia z telefonem, by sprawdzić podstawowe 

statystyki na temat swojej aktywności w historii ćwiczeń. 

 

Więcej informacji na temat monitorowania treningów znajdziesz na stronie 

help.fitbit.com. 
 

 

Monitorowanie i analizowanie ćwiczeń przy 

pomocy aplikacji Ćwiczenia  

Możesz śledzić ulubione ćwiczenia - bieganie, jazdę na rowerze, 

pływanie lub trening na siłowni za pomocą aplikacji Ćwiczenia w 

trackerze Charge 3 i na bieżąco sprawdzać statystyki, w tym dane na 

temat tętna, spalonych kalorii i czas od rozpoczęcia ćwiczeń. Po ich 

zakończeniu natychmiast otrzymasz podsumowanie. Kompletne 

statystyki o treningach, informacje o trasie (jeśli używałeś GPS) 

znajdziesz w historii treningów w apllikacji Fitbit. 
 

Uwaga: tracker nie posiada własnego modułu GPS - korzysta z czujnika 

GPS w telefonie w pobliżu. 
 

 

 

Wymagania GPS  

Funkcja Connected GPS współpracuje ze wszystkimi telefonami, 

posiadającymi moduł GPS. Więcej informacji na temat ustawiania i obsługi 

funkcji Connected GPS znajdziesz na stronie help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1785
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1935
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1. By skorzystać z funkcji Connected GPS, aktywuj funkcję lokalizacji oraz 

połączenie Bluetooth w swoim telefonie. 

2. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zezwól aplikacji Fitbit na dostęp do 

lokalizacji w telefonie.  

3. Sprawdź, czy GPS jest włączony i aktywowany przed rozpoczęciem ćwiczeń. 

a. Otwórz aplikację Ćwiczenia i przesuń palcem w lewo, by 

odszukać swoje ćwiczenie. 

b. Przesuń palcem w górę, by upewnić się, że funkcja Użyj GPS telefonu 
jest aktywna. 

4. W czasie treningu trzymaj telefon w pobliżu.  

 

 
Monitorowanie ćwiczenia 

Aby rozpocząć monitorowanie ćwiczenia: 

 
1. Otwórz aplikację Ćwiczenia w trackerze. 

2. Przesuń palcem w lewo, by odszukać ćwiczenie.  

3. Dotknij ikony ćwiczenia, by je wybrać. 

4. Dotknij Start, by rozpocząć ćwiczenie lub Wybierz cel, by wybrać 

docelowy czas, odległość lub liczbę kalorii, w zależności od 

ćwiczenia. 
 

 
Uwaga: jeśli ćwiczenie używa GPS, w lewym górnym rogu pojawi się 

ikona telefonu, oznaczająca, że tracker łączy się z modułem GPS 

telefonu. Komunikat „Połączony” oraz wibrowanie trackera oznacza, że 

połączenie zostało nawiązane.  
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5. Dotknij ikony z trójkątem by rozpocząć monitoring ćwiczenia. Charge 3 

pokazuje rozmaite dane w czasie rzeczywistym, w tym tętno, spalone 

kalorie i czas od rozpoczęcia ćwiczenia. Dotknij środkowych danych, by 

otworzyć dodatkowe statystyki. 
 

 

6. By przerwać ćwiczenie, naciśnij przycisk urządzenia. 

7. By je zakończyć, naciśnij przycisk ponownie i dotknij Zakończ.  

8. Przesuń w górę, by zobaczyć podsumowanie treningu. 

9. Dotknij ikony Zobaczyłem, by zamknąć ekran z podsumowaniem. 

 

 
Personalizacja ustawień ćwiczeń 

Możesz spersonalizować ustawienia różnorakich ćwiczeń. Na przykład, 

możesz aktywować lub dezaktywować funkcję Connected GPS, możesz 

monitorować bieganie w sposób automatyczny, bez konieczności 

otwierania aplikacji Ćwiczenia (tzw. wykrywanie biegania), możesz 

automatycznie przerywać aktywność, kiedy zatrzymasz sie (tzw. 

automatyczna pauza). By móc śledzić bieg za pomocą GPS, tracker musi 

znajdować się w pobliżu telefonu.  

 

Aby spersonalizować ustawienia wybranego ćwiczenia: 

 

1. W pulpicie aplikacji Fitbit wybierz ikonę Konto ) > ikonę 

Charge 3 > Szybkie komendy dla ćwiczeń. 
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2. Dotknij ćwiczenia, które chcesz spersonalizować. 

3. Wybierz ustawienia, które chcesz spersonalizować, np. Connected GPS i 

Podpowiedzi. 

4. Przeprowadź synchronizację, by zapisać ustawienia w urządzeniu Charge 

3. 
 

 
Sprawdzanie podsumowania ćwiczeń  

Po zakończeniu treningu, Charge 3 wyświetla podsumowanie statystyk. 
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Przeprowadź synchronizację trackera z aplikacją Fitbit, by zapisać dane 

treningu w historii ćwiczeń. Znajdziesz tam dodatkowe statystyki, 

przemierzoną trasę i osiągniętą wysokość, jeśli używałeś Connected 

GPS.  

 

 

Ustalanie celu ćwiczeń 

Ustal docelowy czas, odległość lub liczbę kalorii, w 

zależności od rodzaju ćwiczenia. Aby ustalić cel 

wybranego ćwiczenia: 

1. Po wybraniu ćwiczenia, dotknij Ustal cel. 
 

 
2. Przesuń palcem w dół, by wybrać cel ćwiczenia, między odległością, czasem 

i kaloriami. 
 

 
3. Po ustaleniu celu, dotknij ikony z trójkątem, by rozpocząć ćwiczenie. 
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4. Po osiągnięciu celu, Charge 3 wibruje, a jego ekran miga. 
 

 
 
 

Sprawdzanie tętna 

Strefy tętna pomogą w osiągnięciu pożądanej intensywności treningu. 

Charge 3, obok bieżącego odczytu tętna, pokazuje bieżącą strefę tętna i 

postęp w osiąganiu tętna maksymalnego. W aplikacji Fitbit sprawdzisz 

czas aktywności  poszczególnych strefach tętna każdego dnia lub 

podczas wykonywania wybranego ćwiczenia. Domyślnie ustawiono 

trzy strefy tętna, zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego. Można stworzyć spersonalizowane strefy tętna, jeśli 

chcesz ćwiczyć przy określonym tętnie. 

 

 

Domyślne strefy tętna  

Domyślne strefy tętna są wyliczone przy użyciu szacowanego tętna 

maksymalnego. Fitbit wylicza maksymalne tętno przy użyciu 

powszechnego wzoru: 220 minus wiek osoby.  
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Ikona Stref

a 

Obliczanie Opis 

 

Poza 
strefą 

Poniżej 
50%  
tętna 
maksymal
nego 

Tętno może ulec podwyższeniu, ale nie w takim 
stopniu, aby urządzenie uznało ruch za ćwiczenie. 

 

Spalan
ie 
tłuszc
zu 

Między 
50% i  
69%  tętna 

maksymal

nego  

Strefa ćwiczeń o intensywności od niskiej do średniej. 
Strefa ta może być odpowiednią pozycją dla osób 
zaczynających ćwiczyć.   Nazwano ją strefą spalania 
tłuszczu, ponieważ z tłuszczu spala się wyższy 
odsetek kalorii, ale łączna ilość spalonych kalorii jest 
niższa. 

 

Cardio Między 
70% i  
84%  tętna 

maksymal

nego 

Strefa ćwiczeń o intensywności od średniej do 
wysokiej. W tej strefie osoba ćwicząca daje z 
siebie więcej, ale nie obciąża się nadmiernie.  
 Dla większości osób to właśnie ta strefa jest 
miejscem docelowym.  

 

Szczyt 
Ponad 
85%  
tętna 
maksym
alnego 

Strefa ćwiczeń o wysokiej intensywności. Strefa 
krótkich, intensywnych sesji, które polepszają 
wydajność i szybkość. 

 

 

Personalizacja stref tętna 

Zamiast korzystać z domyślnych stref tętna, można skonfigurować 

niestandardowe tętno maksymalne, jeśli użytkownik ma na uwadze 

konkretną wartość docelową.  Na przykład, zawodowi sportowcy mogą 

mieć wartość docelową różną od zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego, które dotyczą przeciętnych ludzi.  Jeśli użytkownik 

znajduje się w niestandardowej strefie, na trackerze pojawi się 

wypełniona ikona serca. Jeśli użytkownik znajduje się poza strefą, pojawi 

się pusta ikona serca. 
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Szczegółowe informacje o monitorowaniu tętna, w tym linki do 

istotnych informacji Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

znajdują się na stronie help.fitbit.com. 

 

 

Udostępnianie wyników 

Po zakończeniu treningu i synchronizacji urządzenia z aplikacją 

Fitbit możesz dzielić się swoimi wynikami z rodziną i przyjaciółmi.  

 

Więcej informacji na temat udostępniania wyników znajdziesz na stronie 

help.fitbit.com. 
 

 

Śledzenie wyników fitness cardio 

Za pomocą Charge 3 możesz śledzić swoją ogólną wydolność sercowo-

naczniową. Na pulpicie aplikacji Fitbit wybierz ikonę tętna, po czym 

przesuń w lewo, by zobaczyć współczynnik wydolności fitness cardio 

(zwany także pułapem tlenowym, VO2 max) oraz poziom wydolności 

sercowej, w porównaniu do statystyk pochodzących od innych osób w 

podobnym wieku.   

 

Więcej informacji o fitness cardio, a także wskazówki na temat 

sposobów na poprawienie swoich wyników znajdziesz na stronie 

help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1565
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1809
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1565
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Pogoda 
 

 

Aplikacja Meteo na trackerze Charge 3 pokazuje aktualną pogodę w 

twojej miejscowości oraz w dwóch innych miejscowościach, do wyboru. 

 

 

Sprawdzanie pogody  
Aby sprawdzić pogodę, otwórz aplikację Meteo na trackerze. Aplikacja 

wyświetla domyślnie pogodę w twojej miejscowości. Przesuń palcem w 

lewo, żeby sprawdzić pogodę w dodatkowych miejscowościach, jeśli je 

wprowadziłeś.  

 

Jeśli dane pogodowe z twojej miejscowości nie są wyświetlane, sprawdż 
ustawienia lokalizacji w aplikacji Fitbit na telefonie. Jeśli zmieniasz miejsce 

pobytu, nie zapomnij zsynchronizować urządzenia z telefonem, żeby zobaczyć 
nową miejscowość w aplikacji Meteo. 

 

 
 

Dodawanie i usuwanie miejscowości 

Aby dodać lub usunąć miejscowość: 
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1. Otwórz aplikację Fitbit i dotknij ikony Konto  > Charge 3. 

2. Wybierz Aplikacje.  

3. Dotknij ikony koła zębatego ) obok ustawienia Pogoda. By 

odszukać aplikację, przewiń w dół.  

4. Wybierz Dodaj miejscowość, by móc dodać do dwóch 

dodatkowych miejscowości lub wybierz Edycja > ikona X, by 

usunąć miejscowość. Bieżącej miejscowości nie da się usunąć. 

5. Przeprować synchronizację urządzenia z aplikacją Fitbit, by zobaczyć 
aktualną listę miejscowości na trackerze. 

 

Więcej informacji na temat ustawiania i obsługi aplikacji Meteo znajdziesz na 

stronie help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2275
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Restart, wymazywanie i aktualizacja 
 

 

Resetując Charge 3 i uruchamiając go ponownie można poradzić sobie 

z niektórymi problemami. Wymazywanie pamięci przyda się, gdy 

będziesz chciał przekazać Charge 3 innej osobie. 

 

 

Restart Charge 3 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia przez 8 sekund. Kiedy 

poczujesz wibrację trackera, a na jego ekranie pojawi się logo Fitbit, 

oznacza to, że restart się powiódł. 
 

Restart urządzenia oznacza jego wyłączenie i ponowne uruchomienie. Dane 

zapisane w jego pamięci nie zostają usunięte. 
 

 

 

Wymazywanie pamięci Charge 3  

Wymazywanie pamięci (powrót do ustawień fabrycznych) wymazuje 

wszystkie dane i ustawienia osobiste z urządzenia. Zalecamy 

wykonanie tej operacji np. przed przekazaniem trackera innej osobie 

lub zwrotem do sklepu. Aby wymazać pamięć urządzenia: 

 

W Charge 3 otwórz aplikację Ustawienia > O urządzeniu > Usuń dane 

użytkownika. 

 

 

Aktualizacja Charge 3 
Okazjonalnie dokonujemy darmowych ulepszeń funkcji i produktów 

dostępnych przez  

aktualizacje oprogramowania sprzętowego.  Zalecamy aktualizowanie opaski 

Charge 3. 
 
Kiedy aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, w aplikacji 

Fitbit wyświetli się stosowna wiadomość, zachęcająca do dokonania 

aktualizacji.  Po rozpoczęciu aktualizacji, w aplikacji Fitbit i na ekranie 

urządzenia pojawi się pasek postępu. Pasek jest widoczny do zakończenia 

aktualizacji. By zapewnić bezproblemowy przebieg aktualizacji, upewnij się, że 

tracker jest naładowany i połączony z siecią Wi-Fi.  

 
Tracker i telefon powinny znajdować się blisko siebie podczas aktualizacji. 
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Uwaga: Aktualizacja urządzenia Charge 3 trwa do kilku minut i może zwiększyć 

zużycie baterii.  Z tego względu, zalecamy przeprowadzanie aktualizacji, kiedy 

tracker jest w pełni naładowany lub podłączony do ładowania. 

 

W razie wystąpienia problemów podczas aktualizowania trackera, sprawdź 
stronę help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2047
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Rozwiązywanie problemów 
 

 

Jeśli tracker nie działa poprawnie, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami 

dotyczącymi  

rozwiązywania problemów. Więcej informacji znajdziesz na stronie 

help.fitbit.com . 
 

 

Zanik sygnału pomiaru tętna 

Charge 3 stale monitoruje tętno podczas ćwiczeń oraz w ciagu dnia. 

Czasami pulsometr może mieć trudności z uzyskaniem dobrego 

sygnału.  Kiedy tak się dzieje, w miejscu, gdzie zazwyczaj pojawia się 

bieżący pomiar tętna, pojawią się dwie kreski.  
 

 

W razie zaniku sygnału pomiaru tętna na początku upewnij się, że 

poprawnie nosisz tracker. Przesuń go wyżej lub niżej na nadgarstku albo 

zaciśnij lub poluzuj pasek.  Charge 3 powinien mieć kontakt z twoją skórą. 

Po przytrzymaniu ręki nieruchomo w pozycji prostej przez krótki czas, 

tętno  

powinno pojawić się ponownie.   

 

 

Zanik sygnału GPS  
Czynniki środowiskowe, w tym wysokie budynki w pobliżu, gęsty las, 

strome zbocza lub nawet gęste zachmurzenie może mieć wpływ na 

zdolność telefonu do połączenia się z satelitami GPS. Jeśli w czasie 

treningu telefon wyszukuje sygnału GPS, w górnej części ekranu 

zobaczysz komunikat „Łączenie”. 

http://help.fitbit.com/
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Dla najlepszych wyników, poczekaj, aż telefon znajdzie sygnał, zanim 

rozpoczniesz trening. 

 

 

Nietypowe zachowanie 

W razie wystąpienia jednego z poniższych problemów, zrestartuj 

urządzenie: 

 

l Brak synchronizacji pomimo udanej konfiguracji   

l Brak reakcji na naciśnięcie przycisku lub dotknięcie ekranu, pomimo 

naładowanej baterii   

l Brak monitorowania kroków lub innych danych   
 

Instrukcje dotyczące restartu urządzenia znajdziesz w rozdziale 

"Restartowanie Charge 3" na stronie 46. Dodatkowe instrukcje 

rozwiązywania problemów oraz sposoby kontaktu z działem obsługi 

klienta znajdziesz na stronie help.fitbit.com. 

Kiedy poczujesz wibrację trackera, a na jego ekranie pojawi 

się logo Fitbit, oznacza to, że restart się powiódł.   

 

Po ponownym uruchomieniu urządzenia możesz odłączyć go od 

zasilania i rozpocząć używanie. Dodatkowe instrukcje rozwiązywania 

problemów oraz sposoby kontaktu z działem obsługi klienta 

znajdziesz na stronie help.fitbit.com. 

 

https://help.fitbit.com/
https://help.fitbit.com/
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Informacje ogólne i dane techniczne 
 

 

 

Czujniki 

Fitbit Charge 3 posiada następujące czujniki i napędy: 

 

 

Materiały 
Obudowa i sprzączka urządzenia Charge 3 są wykonane z aluminium 

anodowanego. Aluminium anodowane może zawierać śladowe ilości 

niklu, który może powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych na 

nikiel. Ilość niklu w produktach Fitbit spełnia rygorystyczne wymogi 

Dyrektywy Niklowej UE. 

 

Pasek, który jest w zestawie Charge 3 wykonany jest z elastycznego, 

wytrzymałego elastomeru, podobnego do materiału stosowanego w 

zegarkach sportowych.   

 

 

Technologia bezprzewodowa  

Charge 3 posiada wbudowany aparat nadawczo-odbiorczy technologii 
Bluetooth 4.0. 

 

 

Wibracyjne potwierdzenia dotykowe 

Charge 3 posiada silnik wibracyjny dla alarmów, celów, powiadomień, 

aplikacji i przypomnień.  

 

 

Bateria 

Charge 3 zawiera ładowalną baterię litowo-polimerową. 
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Pamięć 

Charge 3 przechowuje statystyki oraz dane dotyczące ćwiczeń przez 

siedem dni, między synchronizacjami urządzenia.  Przechowywane 

dane składają się ze statystyk dziennych (kroków, odległości, 

spalonych kalorii, pięter, minut aktywności, tętna, ćwiczeń), danych dot. 

snu oraz aktywności SmartTrack, jak również danych na temat ćwiczeń.  

 

Zalecamy synchronizację trackera przynajmniej raz dziennie. 

 

 

Wyświetlacz 

Charge 3 posiada wyświetlacz dotykowy OLED. 

 

 

Rozmiary bransoletki 

Poniższa tabela przedstawia dostępne rozmiary pasków.  Uwaga: 

rozmiar pasków sprzedawanych oddzielnie może się nieco różnić.  
 

Mały pasek Odpowiedni na nadgarstek o obwodzie od 5,5 do 7,1 cali (140 - 

180 cm). 

Duży pasek Odpowiedni na nadgarstek o obwodzie od 7.1 do 8.7 cali (180 - 

220 mm). 

 

 

Warunki środowiskowe 

Temperatura działania  Między 14° - 113° F 

(między -10° - 45° C) 

Temperatura przechowywania Między -4° - 14° F 

(między -20° - -10° C) 

Między 113° - 140° F 

(między 45° - 60° C) 

Maksymalna wysokość działania 30,000 stóp 

(9,144 m) 
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Dowiedz się więcej 

Więcej informacji na temat trackera Charge 3 oraz aplikacji Fitbit znajdziesz 

na stronie help.fitbit.com. 
 

 

Zasady zwrotu i gwarancja 

Informacje na temat gwarancji oraz warunków zwrotu 

fitbit.com znajdziesz pod adresem  

fitbit.com/legal/returns-and-warranty. 

http://help.fitbit.com/
http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
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Informacje na temat bezpieczeństwa i 

noty prawne  
 

 

Nazwa modelu: FB409 i FB410 

 
Informacje dot. bezpieczeństwa dla wybranych regionów można 

również znaleźć w urządzeniu.  By wyświetlić ich treść: 
 

Wybierz Ustawienia > O urządzeniu > Informacje na temat 

bezpieczeństwa 

 
 

USA: Oświadczenie zgodności z przepisami 
Federalnej Komisji Łączności (FCC)  

Model FB410: 

 
FCC ID: XRA 

 
Model FB409 

 
FCC ID: XRAFB409 

 
Informacja dla użytkownika: Identyfikator FCC można również znaleźć 

w urządzeniu.  Instrukcja wyświetlania w menu: 

 

Wybierz Ustawienia > O urządzeniu > Informacje na temat 

bezpieczeństwa 

 
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania rozdziału 15 

przepisów Federalnej Komisji  

Łączności (FCC).  W czasie pracy urządzenie musi 

spełniać następujące dwa warunki: 

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 

2. Urządzenie musi dopuszczać wszelkie odbierane zakłócenia, 

łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane 

działanie 

Ostrzeżenie FCC  
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Zmiany lub modyfikacje, niezatwierdzone przez Fitbit, Inc., mogą 

doprowadzić do utraty prawa użytkownika do posługiwania się tym 

sprzętem. 
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Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało zbadane i stwierdzono jego 

zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z 

treścią Części 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla 

zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w 

obiektach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i 

może emitować energię o częstotliwościach radiowych i, jeśli nie 

zostało ono zamontowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z 

instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji 

radiowej.  Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie 

wystąpią w konkretnym miejscu.  Jeśli niniejsze urządzenie wytwarza 

szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym, które 

można stwierdzić, wyłączając i ponownie włączając urządzenie, 

wówczas zalecamy skorzystanie z co najmniej jednej z poniższych 

metod, aby ograniczyć zakłócenia: 

 

l Zmienić położenie lub przenieść antenę odbiorczą w inne miejsce. 

l Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. 

l Podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego znajdującego 

się w innym obwodzie  

elektrycznym niż podłączony odbiornik. 

l Skonsultować się z dostawcą urządzenia lub doświadczonym 
technikiem radiowo-telewizyjnym 

 

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania FCC dla narażenia na 

częstotliwości radiowe w środowisku użyteczności publicznej lub w 

środowiskach niekontrolowanych. 

 

 

Kanada: Oświadczenie zgodności z przepisami 

Ministerstwa Przemysłu Kanady (IC)  

Model FB410: 

 
IC: 8542A-FB410 

 
Model FB409: 

 
IC: 8542A-FB409 

 
Uwagi dla użytkownika: Identyfikator IC można również znaleźć w 

urządzeniu. Instrukcja wyświetlania w menu: 

 

Wybierz Ustawienia > O urządzeniu > Informacje na temat 

bezpieczeństwa 
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Niniejsze urządzenie spełnia wymagania IC dla narażenia na częstotliwości 

radiowe w środowisku użyteczności publicznej lub w środowiskach 

niekontrolowanych. 
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Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des 

environnements publics ou incontrôlée 

 

Ostrzeżenie IC skierowane do użytkowników zgodnie z obecnym 

brzmieniem RSS GEN  

(ogólne wymogi dot. zgodności sprzętu radiowego): Niniejsze 

urządzenie jest zgodne z normami RSS (dot. sprzętu radiowego) IC, 

wyłączającymi konieczność posiadania zezwolenia. 

W czasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: 

 

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 

2. Urządzenie musi dopuszczać wszelkie odbierane zakłócenia, 

łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane 

działanie 

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 

 

 

Unia Europejska (UE) 

Uproszczona deklaracja zgodności UE 

 
Niniejszym, firma Fitbit Inc. oświadcza, że sprzęt radiowy typu 

Model FB407 jest zgodny  

z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności WE 

dostępny jest pod następującym adresem internetowym: 

www.fitbit.com/safety 
 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

 
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB409 die 

Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-

Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse 

abgerufen werden: www.fitbit.com/safety 
 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Declaración UE de Conformidad simplificada 

 
Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio 

Modelo FB409 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo 

de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente 

dirección de Internet: www.fitbit.com/safety 
 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

 
Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio 

FB409 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE 

de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : 

www.fitbit.com/safety 
 

Dichiarazione di conformità UE semplificata 

 
Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB409 

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 
 

 

 

Argentyna 

Model FB409: 
 

 
C-21863 

 
Model FB410: 

 

 
C-21864 

 

 

Chiny 

CMIIT ID: 2018DJ3954 

 
China RoHS 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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部件名称 

Nazwa części 

有毒和危险品 

Toksyczne lub niebezpieczne substancje lub 

części  

 
 

多溴化二苯 

 
 
 
 
 
 

 

(Elektronika) 

(Bateria) 

 
do ładowania) 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 
 

O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 

26572规定的限量要求以下(wskazuje, że zawartość substancji szkodliwej lub 

niebezpiecznej we wszystkich materiałach homogennych części jest niższa niż limit 

stężenia wskazany w GB / T 26572). 

 

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 

26572规定的限量要求 (wskazuje, że zawartość substancji szkodliwej lub 

niebezpiecznej w co najmniej jednym  

materiale homogennym części przekracza limit stężenia wskazany w GB / T 

26572). 
 

 

 
 

Indie 

Nazwa modelu FB409 

Model FB409 
铅

 水银 镉 六价铬 多溴化苯 醚 

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE) 

表带和表扣 

(Pasek i O 

Sprzączka) 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O O 

电子 
-- O O O O O 

电池 
O O O O O O 

充电线 

(Kabel O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O O 
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Informacje dot. bezpieczeństwa dla wybranych regionów można 

również znaleźć w urządzeniu. By wyświetlić ich treść: 
 

Wybierz Ustawienia > O urządzeniu > Informacje na temat 

bezpieczeństwa 

 

 

Indonezja 

Nazwa modelu FB409 
 

 

 

Izrael 

Model FB409 
 

 התאמה א יש ור 51-64667
 

 .ן י א לבצע כל י ו ינ ש י טכנ בחלק י ולאר וד המ של וצר המ
 

Model FB410 
 

 התאמה א יש ור 51-64668
 

 .ן י א לבצע כל י ו ינ ש י טכנ בחלק י ולאר וד המ של וצר המ
 

 

Japonia 

Model FB410 

 
Informacja dla użytkownika: Informacje dot. bezpieczeństwa dla 

wybranych regionów można również znaleźć w urządzeniu. By 

wyświetlić ich treść: 
 

Wybierz Ustawienia > O urządzeniu > Informacje na temat 

bezpieczeństwa 

56621/SDPPI/201
8 

3788 
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Meksyk 
 

Modele FB409 i FB410 

 
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 

 

 

Maroko 
 

 

Nazwa modelu FB409 
 

 

 

Nigeria 

Modele FB409 i FB410 

 
Podłączanie i użytkowanie tego urządzenia zostało zezwolone przez Komisję 

Komunikacji Nigerii. 

AGREE PAR L’ANRT MAROC 

 
Numéro d’agrément: MR 16935 ANRT 2018 

Date d’agrément: 28/06/2018 

AGREE PAR L’ANRT MAROC 

 
Numéro d’agrément: MR 16934 ANRT 

2018 Date d’agrément: 28/06/2018 
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Oman 

Nazwa modelu FB409 

OMAN-TRA/TA-

R/5771/18 D100428 

Nazwa modelu FB410 

 
FB409 OMAN-TRA/TA-

R/5773/18 D100428 

 

Filipiny 

Model FB410 
 

 
 

Serbia 

Modele FB409 i FB410 
 

 
И 005 18 
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Korea Południowa 

Model FB410 
 

 

 

Tajwan 

Model FB410 
 

注意！ 
 

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法 
 

第十二條 

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，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 
 

第十四條 
 

低功率射頻電機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。 
 

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 
 

低功率射頻電機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。 

 
Tłumaczenie: 

Artykuł 12 

Żadna spółka, przedsiębiorstwo lub użytkownik nie może zmieniać 

częstotliwości, zwiększać mocy lub zmienić parametrów i funkcji 

oryginalnego projektu licencjonowanego urządzenia 

elektrycznego o niższej częstotliwości napięcia sieciowego bez 

zezwolenia. 

 

Artykuł 14 

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

모 든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치. 



62  

Zastosowanie urządzeń o niskiej częstotliwości napięcia sieciowego nie 

może wpływać na bezpieczeństwo systemów nawigacji ani zakłócać 

prawnie dozwolonych środków łączności. W razie odkrycia zakłóceń, 

usługa zostanie zawieszona do czasu wprowadzenia modyfikacji, która 

wyeliminuje zakłócenia.  Powyższy komunikat prawny odnosi się do 

bezprzewodowych środków łączności, działających na mocy prawa 

telekomunikacyjnego.  Urządzenia o niskiej częstotliwości napięcia 

sieciowego powinny być w stanie znieść zakłócenie fali 

elektromagnetycznej urządzeń i wyposażenia dla prawnie dozwolonych 

środków łączności lub zastosowań przemysłu i nauki. 

使用過度恐傷害視力」 
 

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

 
Tłumaczenie: 

 
Nadmierne użytkowanie może powodować 

uszkodzenia wzroku. Przerwa 10 minut po 

każdych 30 minutach użytkowania. 

Dzieci poniżej 2 lat powinny unikać produktu. Dzieci w wieku 2 lat lub 

starsze nie powinny używać ekranu dłużej niż przez godzinę.  

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。 
 

l           請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。l     

請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。l 

請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。l 

請勿使用尖銳物品取出電池。 

 

Tłumaczenie: 

Ostrzeżenie dot. 

baterii. 

To urządzenie korzysta z baterii litowych. 
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Niestosowanie się do poniższych reguł może skutkować skróceniem 

żywotności baterii Li-ion, uszkodzeniem urządzenia, pożarem, 

oparzeniami chemicznymi, wypłynięciem elektrolitów lub 

uszkodzeniami ciała. 

 

l Nie rozmontowywać, nie dziurawić i nie uszkadzać urządzenia lub 

baterii. 

l Nie wyjmować i nie próbować usuwać baterii, która nie jest wymienna. 

l Nie wystawiać baterii na działanie ognia, wybuchów lub innych 

niebezpieczeństw. 

l Nie używać ostrych narzędzi do wyjmowania baterii. 

 

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Model FB410 

 
Nr rejestracji TRA: ER63686/18 

Nr. dostawcy: DA35294/14 

 

Model FB409 

 
Nr rejestracji TRA: ER63685/18 

Nr. dostawcy: DA35294/14 

 

 

Wietnam 

Model FB410 
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Deklaracja bezpieczeństwa 

To urządzenie zostało przetestowane dla stwierdzenia zgodności z 

certyfikatem bezpieczeństwa zgodnie z wymogami standardu EN: 

EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013. 
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