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Rozpoczęcie 

 Zwiększ swoje cele dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS, spersonalizowanym funkcjom pomiaru 

tętna, żywotności baterii do 7 dni i innym funkcjom Fitbit Charge 4. Poświęć chwilę, aby przejrzeć nasze 

pełne informacje dotyczące bezpieczeństwa na stronie    fitbit.com/safety    . Opłata 4 nie ma na celu 

dostarczania danych medycznych ani naukowych.  

Co ' s w pudełku 

Twoje pudełko Charge 4 zawiera: 

 
   

Tracker z małym pasmem 
(różne kolory i materiały) 

Kabel zasilający Dodatkowe duże pasmo 
(różne kolory i 

materiały) 

  

Odpinane paski w Charge 4 są dostępne w różnych kolorach i materiałach, sprzedawane osobno. 

https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
file:///C:/Users/ahiggins/Documents/Fitbit%20Documentation/Content/Resources/Images/Product%20images,%20logos/Charge%203/Charge_3_Front_Core_Black_Graphite_Blank.jpeg
file:///C:/Users/ahiggins/Documents/Fitbit%20Documentation/Content/Resources/Images/Product%20images,%20logos/Charge%203/Charge_3_Charging_Cable.png
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Skonfiguruj opłatę 4 

 Aby uzyskać najlepsze wrażenia, użyj   aplikacji Fitbit na iPhone'y i iPady lub telefony z Androidem.  

 

Aby utworzyć konto Fitbit, ty ' re poproszony o podanie data urodzenia, wzrost, wagę i płeć obliczyć 

długość kroku oraz oszacowanie odległości, podstawową przemianę materii i kalorii oparzeniu. Po 

skonfigurowaniu konta twoje imię, nazwisko i inicjał profilowy są widoczne dla wszystkich innych 

użytkowników Fitbit. Masz możliwość udostępniania innych informacji, ale większość informacji 

podanych w celu utworzenia konta jest domyślnie prywatna. 

Naładuj swój moduł śledzący 

W pełni naładowane ładowanie 4 ma żywotność baterii do 7 dni. Żywotność baterii i cykle ładowania 

różnią się w zależności od użytkowania i innych czynników; rzeczywiste wyniki będą się różnić. 

Uwaga: Kabel ładujący Charge 4 ma szare złącze u podstawy klipsa. Ładowarka Charge 3 nie działa z 

Charge 4. 

Aby naładować opłatę 4: 

1. Podłącz kabel ładujący do portu USB w komputerze lub do ściennej ładowarki USB z certyfikatem 

UL lub innego energooszczędnego urządzenia ładującego. 

2. Przypnij drugi koniec kabla ładującego do portu z tyłu Charge 4. Szpilki na klipie ładującym 

muszą być bezpiecznie zablokowane złotymi stykami z tyłu urządzenia śledzącego. Ładowanie 4 

wibruje, a na ekranie pojawia się ikona baterii. 
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Całkowite naładowanie zajmuje około 1-2 godzin. Podczas gdy moduł do śledzenia ładuje się, możesz 

nacisnąć przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania baterii. W pełni naładowany moduł śledzący 

pokazuje uśmiechniętą ikonę baterii. 

 

Skonfiguruj za pomocą telefonu lub tabletu 

 Skonfiguruj opłatę 4 za pomocą aplikacji Fitbit. Aplikacja Fitbit jest kompatybilna z większością 

popularnych telefonów i tabletów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    fitbit.com/devices    .  

 

Zaczynać: 

1. Pobierz aplikację Fitbit:  

file:///C:/Users/ahiggins/Documents/Fitbit%20Documentation/Content/Resources/Images/Line%20art/Alta,%20Alta%20HR,%20Ace/ChargerOnAtom.png
https://www.fitbit.com/devices
file:///C:/Users/ahiggins/Documents/Fitbit%20Documentation/Content/Resources/Images/Device%20screens/Charge%202,%20Charge%203,%20Charge%204/Antares%20-%20Battery%20-%20Up%20to%207%20Day%20Battery%20-%2005_18_2018%20(1).png
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•   Apple App Store    dla iPhone'ów i iPadów  

•   Sklep Google Play    na telefony z Androidem  

2. Zainstaluj aplikację i otwórz ją. 

•  Jeśli masz już konto Fitbit, zaloguj się na swoje konto > dotknij karty Dzisiaj    > 

zdjęcie profilowe >   Skonfiguruj urządzenie   .  

•  Jeśli nie ' t masz konta Fitbit dotknij   Dołącz Fitbit   zostać poprowadzony przez serię 

pytań, aby utworzyć konto Fitbit.  

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć opłatę 4 do swojego 

konta.  

Po ' re zrobić z instalacji, zapoznać się z przewodnikiem, aby dowiedzieć się więcej o swoim nowym 

trackera, a następnie zbadać aplikację Fitbit. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Zobacz swoje dane w aplikacji Fitbit 

 Synchronizuj opłatę 4, aby przenieść dane do aplikacji Fitbit, w której możesz przeglądać dane dotyczące 

swojej aktywności i snu   , rejestrować jedzenie i wodę   , brać udział w wyzwaniach i nie tylko.  

 każdorazowym otwarciu aplikacji Fitbit, Charge 4 synchronizuje się automatycznie, gdy ' jest w pobliżu. 

W każdej chwili możesz również skorzystać z opcji   Synchronizuj teraz   w aplikacji.  

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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Odblokuj Fitbit Premium 

Fitbit Premium pomaga budować zdrowe nawyki, oferując dostosowane treningi, wgląd w to, jak twoje 

zachowanie wpływa na twoje zdrowie, oraz spersonalizowane plany, które pomogą Ci osiągnąć twoje 

cele. Subskrypcja Fitbit Premium obejmuje informacje i porady dotyczące zdrowia, zaawansowane 

narzędzia do spania, dostosowane programy i ponad 150 treningów marek fitness.  

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2437
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Naładuj ładunek 4 

 Umieść ładunek 4 wokół nadgarstka. Jeśli chcesz dołączyć opaskę o innym rozmiarze lub jeśli kupiłeś 

inną opaskę, zapoznaj się z instrukcjami w   " Zmień opaskę "   na stronie   . 14 

Miejsce do noszenia przez cały dzień vs. ćwiczenia 

Po ' re nie wykonując, nosić opłat 4 palca ' s szerokość powyżej swojej kości nadgarstka. 

 

Aby zoptymalizować monitorowanie tętna podczas ćwiczeń: 

• Podczas treningu eksperymentuj z noszeniem trackera wyżej na nadgarstku (2 szerokości palców) 

w celu lepszego dopasowania. Wiele ćwiczeń, takich jak jazda rowerem lub podnoszenie ciężarów, 

powoduje częste zginanie nadgarstka, co może zakłócać sygnał tętna, jeśli tracker znajduje się 

niżej na nadgarstku. 
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• Załóż urządzenie śledzące na nadgarstek i upewnij się, że tył urządzenia styka się ze skórą. 

• Rozważ naprężenie paska przed treningiem i poluzowanie go, gdy skończysz. Opaska powinna być 

przylegająca, ale nie zwężająca się (ciasna opaska ogranicza przepływ krwi, potencjalnie 

wpływając na sygnał tętna). 

Ręka 

Aby uzyskać większą dokładność, musisz określić, czy nosisz ładunek 4 na ręce dominującej, czy nie 

dominującej. Twoją dominującą ręką jest ta, której używasz do pisania i jedzenia. Na początek ustawienie 

nadgarstka jest ustawione jako niedominujące. Jeśli nosisz Charge 4 na dominującej ręce, zmień 

ustawienie Nadgarstka w aplikacji Fitbit: 

 Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit dotknij zdjęcia profilowego > Naładuj 4 kafelek >   

Nadgarstek > Dominujący   .  
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Zmień zespół 

 Charge 4 ma dołączony mały pasek i dodatkowy duży, dolny pasek w pudełku. Zarówno górny, jak i 

dolny pasek można zamieniać na paski dodatkowe, sprzedawane osobno na    fitbit.com    . Aby zapoznać 

się z pomiarami pasma, patrz   " Rozmiar pasma "   na stronie   .   Charge 3 pasma są kompatybilne z 

Charge 4. 47 

Usuń zespół 

1. Odwróć Charge 4 i znajdź zatrzaski paska. 

2. Aby zwolnić zatrzask, naciśnij płaski przycisk na pasku. 

 

3. Delikatnie odciągnij pasek od urządzenia śledzącego, aby go zwolnić. 

 

4. Powtórz po drugiej stronie. 

Dołącz nowy zespół 

Aby dołączyć nowy zespół, naciśnij go na końcu modułu śledzącego, aż poczujesz, że zaskoczył na 

miejsce. 

https://www.fitbit.com/store
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Jeśli masz kłopoty dołączenie do zespołu, czy też czuje się luźno, delikatnie przesunąć w tył iw przód 

band, aby upewnić się ' s podłączone do trackera. 
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Podstawy 

Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami Charge 4 ' s, ustawić osobisty kod PIN, nawigować na ekranie i 

nie tylko. 

Nawiguj po opłatach 4 

Opłata 4 ma ekran dotykowy PMOLED i 1 przycisk. 

Nawiguj po Charge 4, dotykając ekranu, przesuwając stronę w bok, w górę iw dół lub naciskając 

przycisk. Aby oszczędzać baterię, ekran modułu śledzenia wyłącza się, gdy nie jest używany. 

Podstawowa nawigacja 

Ekran główny to zegar. 

• Przesuń w dół, aby zobaczyć powiadomienia. 

• Przesuń w górę, aby zobaczyć swoje codzienne statystyki. 

• Przesuń w lewo, aby zobaczyć aplikacje w swoim trackerze. 

• Naciśnij przycisk, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub powrócić do tarczy zegara. 
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18 

Szybkie ustawienia 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk oraz   przeciągnij w lewo   na Charge 4, aby uzyskać szybszy dostęp do 

niektórych ustawień. Stuknij ustawienie, aby je włączyć lub wyłączyć. Po wyłączeniu ustawienia ikona 

wydaje się przygaszona, z linią przechodzącą przez nią.  

 

Na ekranie szybkich ustawień: 

DND (nie przeszkadzać)  Gdy nie przeszkadzać ustawienie jest włączone, 

powiadomień, cieszynka i przypomnień przenieść don ' t 

przyczyna tracker wibrować lub ekranu, aby włączyć.  

Można ' t włącz zrobić tryb nie przeszkadzać i spać w tym 

samym czasie. 

Tryb uśpienia   Gdy ustawienie trybu uśpienia jest włączone:  

• Powiadomienia don ' t przyczyna Tracker w drgania lub 

ekranu włączyć.  

• Jasność ekranu ' s jest przyciemniona. 

• Przechodząc nadgarstka zdobył ' t przyczyną TRACKER ' s 

ekranu, aby włączyć.  
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Tryb uśpienia nie robi ' t wyłączy się automatycznie, chyba 

że ustawisz harmonogram trybu uśpienia. Aby zaplanować 

automatyczne włączanie trybu uśpienia w określonych 

godzinach: 

1.  Otwórz aplikację Ustawienia    i dotknij   Tryb uśpienia   

.  

2.  Dotknij   Zaplanuj   aby włączyć.  

3.  Dotknij   Interwał snu   i ustaw harmonogram trybu snu. 

Tryb uśpienia automatycznie wyłącza się o zaplanowanym 

czasie, nawet jeśli został ręcznie włączony.  

Można ' t włącz zrobić tryb nie przeszkadzać i spać w tym 

samym czasie. 

Wybudzanie ekranu  Gdy ustawienie budzenia ekranu jest włączone, obróć 

nadgarstek do siebie, aby włączyć ekran. 

Dostosuj ustawienia 

 Zarządzaj podstawowymi ustawieniami w aplikacji Ustawienia    :  

Jasność Zmień jasność ekranu ' s. 

Wibracje Dostosuj tracker ' s siłę wibracji. 

Tętno Włącz lub wyłącz śledzenie tętna. 

Nie 

przeszkadz

ać 

Dostosuj ustawienia Nie przeszkadzaj, w tym, czy tryb powinien się włączać 

automatycznie podczas korzystania z aplikacji Ćwiczenie. 
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Tryb 

uśpienia 

Dostosuj ustawienia trybu uśpienia, w tym ustawienie harmonogramu 

automatycznego włączania i wyłączania trybu. 

Alerty 

strefy serca 

Włącz lub wyłącz alerty strefy tętna. 

Stuknij ustawienie, aby je zmienić. Przesuń w górę, aby zobaczyć pełną listę ustawień. 

Sprawdź poziom baterii 

Na tarczy zegara przesuń w górę. Ikona poziomu baterii znajduje się w górnej części ekranu. 

Skonfiguruj blokadę urządzenia 

Aby zapewnić bezpieczeństwo trackera, włącz blokadę urządzenia w aplikacji Fitbit, która monituje o 

wprowadzenie osobistego 4-cyfrowego kodu PIN w celu odblokowania trackera. Po skonfigurowaniu 

Fitbit Pay dokonywanie płatności bezstykowych z Twojego trackera, blokada urządzenie jest włączone 

automatycznie i ' re wymagane, aby ustawić kod. Jeśli nie ' t wykorzystanie Fitbit płatnych, blokada 

urządzenia jest opcjonalna. 

Włącz blokadę urządzenia lub zresetuj kod PIN w aplikacji Fitbit: 

 Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit dotknij zdjęcia profilowego > Naładuj 4 kafelek >   Blokada 

urządzenia   .  

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Wyłącz ekran 

Aby wyłączyć ekran Charge 4 ' s, gdy nie jest używany, krótko zasłoń twarz urządzenia śledzącego drugą 

ręką, naciśnij przycisk lub odwróć nadgarstek od ciała. 

Dbaj o ładunek 4 

 to ' jest ważne, aby oczyścić i wysuszyć opłat 4 równomiernie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    

fitbit.com/productcare    .  

http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2250
https://www.fitbit.com/productcare
https://www.fitbit.com/productcare
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Aplikacje i tarcze zegara 

Galeria aplikacji Fitbit i galeria zegarów oferują aplikacje i tarcze zegara, aby spersonalizować urządzenie 

i spełnić różnorodne wymagania dotyczące zdrowia, kondycji, pomiaru czasu i codziennych potrzeb. 

Zmień tarczę zegara 

1.  Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit stuknij zdjęcie profilowe > Kafelek > Naładuj.  

2.  Dotknij   Tarcze zegara   >   Wszystkie zegary   .  

3. Przeglądaj dostępne tarcze zegara. Stuknij tarczę zegara, aby wyświetlić szczegółowy widok. 

4.  Wybierz   Wybierz   aby dodać tarczę zegara do ładowania 4.  

Otwórz aplikacje 

Na tarczy zegara przesuń palcem w lewo, aby zobaczyć aplikacje zainstalowane w twoim trackerze. Aby 

otworzyć aplikację, dotknij jej.  

Pobierz dodatkowe aplikacje 

1.  Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit stuknij zdjęcie profilowe > Kafelek > Naładuj.  

2.  Dotknij   Aplikacje   >   Wszystkie aplikacje   .  

3. Przeglądaj dostępne aplikacje. Gdy znajdziesz taki, który chcesz zainstalować, dotknij go. 

4.  Wybierz   Zainstaluj   aby dodać aplikację do opłaty 4.  

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Usuń aplikacje 

Możesz usunąć większość aplikacji zainstalowanych na Charge 4: 

1.  Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit stuknij zdjęcie profilowe > Kafelek > Naładuj.  

2.  Wybierz   Aplikacje   .  

3. Na karcie Moje aplikacje znajdź aplikację, którą chcesz usunąć. Może być konieczne przesunięcie 

w górę, aby go znaleźć. 

4.  Wybierz aplikację >   Usuń   .  

http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2224
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Styl życia 

 Korzystaj z aplikacji, aby pozostawać w kontakcie z tym, co dla Ciebie najważniejsze Zobacz   " 

Aplikacje i tarcze zegara "   na stronie   aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania i usuwania aplikacji. 

21 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Agenda 

 Połącz kalendarz ' telefonu w aplikacji Fitbit, aby zobaczyć nadchodzące wydarzenia kalendarza na dziś i 

jutro w aplikacji Agenda    .  

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Pogoda 

 Zobacz pogodę w bieżącej lokalizacji, a także 2 dodatkowe lokalizacje wybrane w aplikacji Pogoda  

  na swoim trackerze.  

Sprawdź pogodę 

 Otwórz aplikację Pogoda      aby zobaczyć warunki w bieżącej lokalizacji. Przesuń w lewo, aby 

wyświetlić pogodę w innych dodanych lokalizacjach.  

Jeśli pogoda dla bieżącej lokalizacji robi ' t pojawiają się, sprawdź czy włączone usługi lokalizacji w 

aplikacji Fitbit. W przypadku zmiany lokalizacji lub don ' t zobaczyć aktualizowane dane o aktualnej 

lokalizacji, zsynchronizować trackera, aby zobaczyć swoją nową lokalizację i najnowszych danych w 

aplikacji Pogoda. 

 Wybierz jednostkę temperatury w aplikacji Fitbit. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    

help.fitbit.com    .  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2275
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2275
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2275
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2275
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Dodaj lub usuń miasto 

1.  Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit stuknij zdjęcie profilowe > Kafelek > Naładuj.  

2.  Wybierz   Aplikacje   .  

3.  Dotknij ikony koła zębatego    obok   Pogoda   . Może być konieczne przesunięcie w górę, 

aby znaleźć aplikację.  

4.  Dotknij   Dodaj miasto   aby dodać maksymalnie 2 dodatkowe lokalizacje, lub dotknij   Edytuj   

> ikonę   X   aby usunąć lokalizację. Pamiętaj, że możesz ' t usunąć swoją bieżącą lokalizację.  

5. Zsynchronizuj urządzenie śledzące z aplikacją Fitbit, aby wyświetlić zaktualizowane lokalizacje 

urządzenia. 
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Powiadomienia 

 Opłata 4 może wyświetlać powiadomienia z telefonu   , SMS, kalendarz i aplikację   z telefonu, aby Cię 

informować. Trzymaj monitor w odległości 30 stóp od telefonu, aby otrzymywać powiadomienia.  

Skonfiguruj powiadomienia 

Sprawdź, czy Bluetooth w telefonie jest włączony i czy telefon może odbierać powiadomienia (często w 

Ustawieniach > Powiadomienia). Następnie skonfiguruj powiadomienia: 

1.  Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit stuknij zdjęcie profilowe > Kafelek > Naładuj.  

2.  Wybierz   Powiadomienia   .  

3.  Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby sparować tracker jeśli Haven ' t już. 

Powiadomienia o połączeniach   , SMS-ach i kalendarzu   są włączane automatycznie.  

4.  Aby włączyć powiadomienia z aplikacji zainstalowanych w telefonie, w tym Fitbit i WhatsApp, 

dotknij   Powiadomienia aplikacji   i włącz powiadomienia, które chcesz zobaczyć.  

Pamiętaj, że jeśli masz iPhone'a lub iPada, Charge 4 wyświetla powiadomienia ze wszystkich kalendarzy 

zsynchronizowanych z aplikacją Kalendarz. Jeśli masz telefon z Androidem, opłata 4 pokazuje 

powiadomienia kalendarza z aplikacji kalendarza wybranej podczas konfiguracji. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Zobacz powiadomienia przychodzące 

Powiadomienie powoduje wibrację urządzenia śledzącego. Jeśli nie ' t przeczytać powiadomienie gdy 

przybywa, można je sprawdzić później, przesuwając w dół z górnej części ekranu. 

 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1979
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Zarządzaj powiadomieniami 

Opłata 4 przechowuje do 10 powiadomień, po których najstarsze są zastępowane w miarę otrzymywania 

nowych.  

Aby zarządzać powiadomieniami: 

• Przesuń palcem od góry ekranu w dół, aby zobaczyć powiadomienia i dotknij dowolnego 

powiadomienia, aby je rozwinąć. 

•  Aby usunąć powiadomienie, dotknij, aby je rozwinąć, a następnie przesuń palcem w dół i dotknij   

Wyczyść   .  

•  Aby usunąć wszystkie powiadomienia naraz, przesuń palcem do góry powiadomień i dotknij   

Wyczyść wszystko   .  

Wyłącz powiadomienia 

Wyłączyć niektóre zgłoszenia w aplikacji Fitbit lub wyłączyć wszystkie powiadomienia w szybkich 

ustawień dotyczących opłat 4. Gdy wszystkie powiadomienia są wyłączone, Twój tracker wygrał ' t 

wibracje i ekran wygrał ' t włącza się, kiedy telefon odbierze zgłoszenie. 

Aby wyłączyć niektóre powiadomienia: 

1.  Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit w telefonie dotknij zdjęcia profilowego > Naładuj 4 

kafelek >   Powiadomienia.  

2. Wyłącz powiadomienia, których nie chcesz już otrzymywać w swoim trackerze. 

3. Zsynchronizuj urządzenie śledzące, aby zapisać zmiany. 

Aby wyłączyć wszystkie powiadomienia: 

1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk na trackerze   i przeciągnij w lewo   aby przejść do ekranu 

szybkich ustawień.  

2.  Dotknij   DND   aby włączyć nie przeszkadzać. Ikona DND      przygasa, wskazując, że 

wszystkie powiadomienia, w tym celebry i przypomnienia o ruchu, są wyłączone.  
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Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z nie przeszkadzać ustawienia w telefonie, don ' t 

otrzymywać powiadomienia na trackerze do momentu wyłączenia tego ustawienia. 

Odbieraj lub odrzucaj połączenia telefoniczne 

Po sparowaniu z telefonem iPhone lub telefonem z Androidem (8.0+) Charge 4 umożliwia przyjmowanie 

lub odrzucanie połączeń przychodzących. Jeśli Twój telefon ma starszą wersję systemu operacyjnego 

Android, możesz odrzucać, ale nie akceptować połączeń na swoim trackerze. 

 Aby odebrać połączenie, dotknij znacznika wyboru    na ekranie trackera ' s. Należy pamiętać, że 

można ' t mówić do trackera przyjmujących rozmowy telefonicznej odbierze połączenie na pobliskim 

telefonie. Aby odrzucić połączenie, dotknij ikony    na ekranie trackera ' s.  

Nazwisko osoby dzwoniącej ' pojawia się, jeśli ta osoba znajduje się na liście kontaktów; w przeciwnym 

razie zobaczysz numer telefonu. 
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Odpowiadaj na wiadomości 

Odpowiadaj bezpośrednio na wiadomości tekstowe i powiadomienia z wybranych aplikacji w urządzeniu 

śledzącym, korzystając ze wstępnie ustawionych szybkich odpowiedzi. Ta funkcja jest obecnie dostępna 

na urządzeniach sparowanych z telefonem z Androidem. Trzymaj telefon w pobliżu, a aplikacja Fitbit 

działa w tle, aby odpowiadać na wiadomości z urządzenia śledzącego. 

Aby odpowiedzieć na wiadomość: 

1. Stuknij powiadomienie w module do śledzenia. Aby zobaczyć ostatnie wiadomości, przesuń 

palcem w dół od tarczy zegara. 

2.  Wybierz   Odpowiedz   . Jeśli nie widzisz opcji odpowiedzi na wiadomość, odpowiedzi nie są 

dostępne dla aplikacji, która wysłała powiadomienie.  

3.  Wybierz odpowiedź tekstową z listy szybkich odpowiedzi lub dotknij ikony emoji    aby 

wybrać emoji.  

 Aby uzyskać więcej informacji, w tym na temat dostosowywania szybkich odpowiedzi, zobacz    

help.fitbit.com    .  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2344
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2344
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Punktualność 

Alarmy wibrują, aby obudzić Cię lub ostrzec o określonej godzinie. Ustaw maksymalnie 8 alarmów, które 

pojawią się raz lub w kilka dni tygodnia. Możesz także mierzyć czas zdarzenia za pomocą stopera lub 

ustawić minutnik. 

Użyj aplikacji Alarmy 

 Ustaw alarmy jednorazowe lub cykliczne za pomocą aplikacji Alarmy    . Po uruchomieniu alarmu 

urządzenie śledzące wibruje.  

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Zamknij lub odłóż alarm 

Gdy włączy się alarm, urządzenie śledzące wibruje. Aby odłożyć alarm na 9 minut, dotknij ikony ZZZ. 

Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk. 

Odłóż alarm tyle razy, ile chcesz. Opłata 4 automatycznie przechodzi w tryb drzemki, jeśli zignorujesz 

alarm na dłużej niż 1 minutę. 

 

   Użyj aplikacji Timer   s      

 Zdarzenia czasowe ze stoperem lub ustaw licznik czasu za pomocą Timera   s   aplikacja    w twoim 

trackerze. Możesz uruchomić stoper i minutnik w tym samym czasie.  

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1868
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2259
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Aktywność i sen 

Opłata 4 stale śledzi różnorodne statystyki za każdym razem, gdy ją nosisz. Dane są automatycznie 

synchronizowane w zasięgu aplikacji Fitbit przez cały dzień. 

Zobacz swoje statystyki 

Przesuń palcem w górę od tarczy zegara na swoim trackerze, aby zobaczyć swoje codzienne statystyki, w 

tym: 

 

Podstawowe 
statystyki  Kroki wykonane dzisiaj, pokonany dystans,   pokonane piętra,   spalone 

kalorie i Active Z   jeden   minut  

Cogodzinne 
kroki Kroki wykonane w tej godzinie oraz liczba godzin, które osiągnąłeś godzinny 

cel związany z aktywnością  

Tętno 
 Bieżące tętno i strefa tętna   oraz tętno spoczynkowe  

Ćwiczenie Liczba dni, w których osiągnąłeś cel ćwiczeń w tym tygodniu  

Ścieżka 
rowerowa 

Informacje o aktualnym etapie cyklu miesiączkowego, jeśli dotyczy 

Sen  Czas trwania   i jakość   snu  

Woda Pobór wody zarejestrowany dzisiaj 

Waga 
Bieżąca waga, postęp w kierunku celu masy ciała lub miejsce, w którym 
waga mieści się w zdrowym zakresie, jeśli Twoim celem jest utrzymanie 
masy ciała 

 

Jeśli ustawisz cel w aplikacji Fitbit, pierścień pokazuje postęp w kierunku tego celu.  

Znajdź swoją pełną historię i inne informacje wykryte przez urządzenie śledzące w aplikacji Fitbit.  
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Śledź dzienny cel związany z aktywnością 

Opłata 4 śledzi Twoje postępy w realizacji wybranego celu dziennej aktywności. Gdy osiągniesz swój cel, 

urządzenie śledzące wibruje i pokazuje uroczystość.  

Wybierz cel 

 Ustaw cel, który pomoże Ci rozpocząć podróż po zdrowiu i kondycji.   Na początek Twoim celem jest 

zrobienie 10 000 kroków dziennie. Wybierz, aby zmienić liczbę kroków, lub wybierz inny cel aktywności 

w zależności od urządzenia.  

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

 Śledź postępy w osiąganiu celu na ładunku 4. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz   " Zobacz swoje 

statystyki "   na stronie   . 29 

Śledź swoją godzinową aktywność 

Opłata 4 pomaga utrzymać aktywny przez cały dzień poprzez śledzenie po ' ponownie stacjonarne i 

przypominając Ci poruszać.  

Przypomnienia zachęcają do przejścia co najmniej 250 kroków co godzinę. Czujesz wibracje i zobaczyć 

na ekranie przypomnienia na 10 minut przed godziną jeśli Haven ' t podszedł 250 kroków. Kiedy 

osiągniesz cel 250 kroków po otrzymaniu przypomnienia, poczujesz drugą wibrację i zobaczysz 

wiadomość z gratulacjami. 

 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Monitoruj swój sen 

 Nałóż opłatę 4 do łóżka, aby automatycznie śledzić czas snu, etapy snu (czas spędzony w fazie REM, 

lekki sen i głęboki sen), wynik snu (jakość snu) i szacowane zmiany tlenu (szacowane zmiany w 

poziomie tlenu we krwi poziomy nasycenia). Aby zobaczyć statystyki snu, zsynchronizuj urządzenie 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1955
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1986
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śledzące po przebudzeniu i sprawdź aplikację Fitbit   lub przesuń palcem w górę od tarczy zegara w 

urządzeniu śledzącym, aby sprawdzić kafelek snu   w Fitbit Today.  

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Ustal cel snu 

Na początek masz 8-godzinny sen za noc. Dostosuj ten cel do swoich potrzeb. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Dowiedz się o swoich nawykach snu 

Charge 4 utworów kilka metryk snu, w tym, gdy idziesz do łóżka, jak długo ' ponownie śpi, czas 

spędzony w każdej fazie uśpienia, ogólną jakość snu, a szacowana zmienność tlenu przez całą noc. Śledź 

swój sen za pomocą Charge 4 i sprawdź aplikację Fitbit, aby zrozumieć, jak wzorce snu porównują się do 

twoich rówieśników. Dzięki subskrypcji Fitbit Premium zobacz więcej szczegółów na temat swojego 

wyniku snu, aby pomóc Ci w opracowaniu lepszej rutyny snu i obudzeniu się odświeżonym. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Zobacz swoje tętno 

 Opłata 4 śledzi tętno w ciągu dnia. Przesuń w górę od tarczy zegara, aby zobaczyć tętno w czasie 

rzeczywistym i tętno spoczynkowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz   " Zobacz swoje statystyki "   

na stronie   . Niektóre tarcze zegara pokazują tętno w czasie rzeczywistym na ekranie zegara. 29 

Podczas treningu Charge 4 pokazuje strefę tętna i wibruje za każdym razem, gdy wchodzisz do innej 

strefy, aby pomóc Ci wybrać intensywność treningu według własnego wyboru.  

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz   " Sprawdź tętno "   na stronie   . 35 

Ćwicz oddychanie z przewodnikiem 

 Aplikacja Relax    na Charge 4 zapewnia spersonalizowane sesje oddechowe z przewodnikiem, 

które pomogą Ci znaleźć chwile spokoju w ciągu dnia. Możesz wybrać sesje 2-minutowe i 5-minutowe.  

1.  Na Charge 4 otwórz aplikację Relax    .  

2. 2-minutowa sesja jest pierwszą opcją. Przesuń, aby wybrać 5-minutową sesję. 

3.  Naciśnij ikonę odtwarzania    aby rozpocząć sesję i postępuj zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi na ekranie.  

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/2163
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Po ćwiczeniu pojawi się podsumowanie, które pokazuje twoje wyrównanie (jak ściśle przestrzegałeś 

polecenia oddychania), twoje tętno na początku i na końcu sesji oraz ile dni ukończyłeś sesję oddechową 

z przewodnikiem w tym tygodniu. 

Na czas sesji wszystkie powiadomienia są automatycznie wyłączane. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

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

 Wybierz opcję automatycznego śledzenia ćwiczeń lub śledzenia aktywności za pomocą aplikacji 

Ćwiczenia    i zobacz statystyki w czasie rzeczywistym oraz podsumowanie po treningu.  

Synchronizuj opłatę 4 z aplikacją Fitbit i dziel się swoją aktywnością z przyjaciółmi i rodziną, zobacz, jak 

Twój ogólny poziom sprawności wypada w porównaniu z rówieśnikami i nie tylko. 

Śledź swoje ćwiczenie automatycznie 

Opłata 4 automatycznie rozpoznaje i rejestruje wiele ruchów o wysokiej aktywności, które trwają co 

najmniej 15 minut. Zsynchronizuj urządzenie, aby wyświetlić podstawowe statystyki dotyczące 

aktywności na kafelku Ćwiczenie w aplikacji Fitbit. 

 Aby uzyskać więcej informacji, w tym jak zmienić minimalny czas trwania przed śledzeniem 

aktywności, zobacz    help.fitbit.com    .  

Śledź i analizuj ćwiczenia za pomocą aplikacji Ćwiczenia 

 Śledź określone ćwiczenia za pomocą aplikacji Ćwiczenie    na Charge 4, aby zobaczyć statystyki w 

czasie rzeczywistym, otrzymywać powiadomienia o strefie serca i przeglądać podsumowanie po treningu 

na nadgarstku. Aby uzyskać dodatkowe statystyki i mapę intensywności treningu, jeśli korzystałeś z GPS, 

dotknij kafelka ćwiczeń w aplikacji Fitbit.  

 Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia ćwiczenia za pomocą GPS, zobacz    help.fitbit.com    

.  

Śledź ćwiczenie 

1.  Na Charge 4 otwórz aplikację Exercise    i przeciągnij, aby znaleźć ćwiczenie.  

2. Stuknij ćwiczenie, aby je wybrać.  

3.  Dotknij   Rozpocznij    lub   Ustaw cel    . Jeśli ustawisz cel ćwiczenia, naciśnij przycisk, 

aby wrócić i dotknij   Rozpocznij   .  

4.  Naciśnij ikonę odtwarzania    aby rozpocząć. Jeśli ćwiczenie wykorzystuje GPS, możesz 
poczekać na połączenie sygnału lub rozpocząć ćwiczenie, a GPS połączy się, gdy sygnał będzie 

dostępny. Pamiętaj, że połączenie GPS może potrwać kilka minut.  

5.  Stuknij środek ekranu, aby przewijać statystyki w czasie rzeczywistym.  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1785
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1935
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6.  Po ' re wykonane z treningu lub chcesz wstrzymać, naciśnij przycisk.   Jeśli wyznaczysz cel, 

urządzenie śledzące wibruje i miga, gdy jesteś ' połowie drogi do celu i po osiągnięciu celu.  

7.  Aby zakończyć trening, naciśnij ponownie przycisk i dotknij   Zakończ   . Przesuń w górę, aby 

zobaczyć podsumowanie treningu. Stuknij znacznik wyboru, aby zamknąć ekran podsumowania.  

8. Aby zobaczyć dane GPS, zsynchronizuj urządzenie śledzące i dotknij kafelka Ćwiczenie w 

aplikacji Fitbit. 

Uwagi: 

• Opłata 4 pokazuje 3 statystyki w czasie rzeczywistym. Przesuń środkową statystykę, aby zobaczyć 

wszystkie statystyki w czasie rzeczywistym.  

• Jeśli ćwiczenie korzysta z GPS, w lewym górnym rogu pojawi się ikona, gdy urządzenie śledzące 

połączy się z sygnałem GPS. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „podłączony”, a ładowanie 4 

wibruje, GPS jest połączony. 

• Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że bateria twojego trackera ' przekracza 80%, zanim 

zaczniesz śledzić ćwiczenie dłuższe niż 2 godziny z GPS. Regularnie synchronizuj opłatę 4 z 

aplikacją Fitbit, aby skrócić czas połączenia z satelitami GPS. Upewnij się, że masz włączone 

usługi lokalizacyjne. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

 

Za pomocą wbudowanego GPS oddziaływań swój tracker ' s żywotność baterii. Jeśli regularnie 

korzystasz ze śledzenia GPS, ładowanie 4 ma żywotność baterii około 4 dni. 

Dostosuj ustawienia ćwiczeń i skróty 

Dostosuj różne ustawienia dla każdego rodzaju ćwiczenia w urządzeniu śledzącym. Ustawienia obejmują: 

GPS Śledź trasę za pomocą GPS 

Auto-Pauza Automatyczne zatrzymywanie biegu po zatrzymaniu się 

Wykryto bieg Śledzenie działa automatycznie bez otwierania aplikacji Ćwiczenie 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1874#tips
file:///C:/Users/ahiggins/Documents/Fitbit%20Documentation/Content/Resources/Images/Device%20screens/Charge%202,%20Charge%203,%20Charge%204/Connected.png
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Alert strefy serca  Otrzymuj powiadomienia o uderzeniu w określone strefy tętna 

podczas treningu 

Długość basenu Ustaw długość swojego basenu 

Jednostka Zmień jednostkę miary używaną do długości basenu 

  

1.  Na Charge 4 otwórz aplikację Exercise    .  

2. Szybko przesuwaj ćwiczenia, aż znajdziesz ten, który chcesz dostosować. 

3. Przesuń w górę, a następnie w górę przez listę ustawień. 

4. Stuknij ustawienie, aby je zmienić. 

5. Po ' re zrobić, należy nacisnąć przycisk, aby powrócić do ekranu ćwiczeń i rozpocząć trening.  

Aby zmienić lub zmienić kolejność skrótów ćwiczeń w aplikacji Ćwiczenie: 

1.  Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit stuknij zdjęcie profilowe > Kafelek > Naładuj.  

2.  Wybierz   Skróty ćwiczeń   .  

•  Aby dodać nowy skrót do ćwiczenia, dotknij ikony   +   i wybierz ćwiczenie.  

• Aby usunąć skrót do ćwiczeń, przesuń palcem w lewo na skrócie.  

•  Aby zmienić kolejność skrótu do ćwiczeń, dotknij   Edytuj   (tylko iPhone'y), naciśnij i 

przytrzymaj ikonę hamburgera    , a następnie przeciągnij ją w górę lub w dół.  

Sprawdź podsumowanie treningu 

Po zakończeniu treningu opłata 4 pokazuje podsumowanie twoich statystyk. 

Zsynchronizuj urządzenie śledzące i dotknij kafelka ćwiczeń w aplikacji Fitbit, aby wyświetlić 

dodatkowe statystyki i mapę intensywności treningu, jeśli korzystałeś z GPS.  

Sprawdź swoje tętno 

Opłata 4 personalizuje strefy tętna za pomocą rezerwy tętna, która stanowi różnicę między tętnem 

maksymalnym a tętnem spoczynkowym. Aby pomóc Ci w wybraniu intensywności treningu, sprawdzaj 

tętno i strefę tętna na monitorze podczas ćwiczeń. Opłata 4 ostrzega o wejściu do strefy tętna. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1565
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Ikona Strefa Obliczenie Opis: 

 

Poniżej 

stref 
Poniżej 40% 

rezerwy 

tętna 

Poniżej strefy spalania tłuszczu twoje 

serce bije wolniej. Na razie odpoczywasz. 

 

Strefa 

spalania 

tłuszczu 

Od 40% do 

59% rezerwy 

tętna 

W strefie spalania tłuszczu 

prawdopodobnie wykonujesz 

umiarkowane czynności, takie jak szybki 

marsz. Twoje tętno i oddech mogą być 

podwyższone, ale nadal możesz 

kontynuować rozmowę.  

 

Strefa 

cardio 
Od 60% do 

84% rezerwy 

tętna 

W strefie sercowej prawdopodobnie 

wykonujesz energiczne czynności, takie 

jak bieganie lub wirowanie.  

 

Strefa 

szczytu 
Ponad 85% 

rezerwy 

tętna 

W strefie szczytowej prawdopodobnie 

wykonujesz krótką, intensywną aktywność, 

która poprawia wydajność i prędkość, taką 

jak sprint lub trening interwałowy o 

wysokiej intensywności. 

Niestandardowe strefy tętna 

Zamiast korzystać z tych 3 stref tętna, możesz utworzyć strefę niestandardową, aby kierować się na 

określony zakres tętna w aplikacji Fitbit. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Zarabiaj minuty w strefie aktywnej  

Zarabiaj minuty w strefie aktywnej za czas spędzony w strefach spalania tłuszczu, sercowego lub 

szczytowego tętna. Aby pomóc Ci zmaksymalizować czas, zarabiasz 2 minuty w strefie aktywnej za 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1565
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każdą minutę przebywania w strefach kardio lub szczytowych. Strefy tętna są spersonalizowane na 

podstawie poziomu kondycji i wieku. 

1 minuta w strefie spalania tłuszczu = 1 minuta aktywnej strefy 

1 minuta w strefach kardio lub szczytowych = 2 minuty aktywnej strefy 

Są 2 sposoby, w jakie Charge 4 ostrzega o minutach strefy aktywnej: 

•  Kilka chwil po wejściu do innej strefy tętna w aplikacji Ćwiczenie    , abyś wiedział, jak 

ciężko pracujesz. Liczba wibracji urządzenia wskazuje, w której strefie się znajdujesz:  

1 buzz = strefa spalania tłuszczu 

2 buzzy = strefa kardio 

3 buzzy = strefa szczytowa 

 

• 7 minut po wejściu do strefy tętna w ciągu dnia (na przykład podczas energicznego spaceru) 

 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1379
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Udostępnij swoją aktywność 

Po zakończeniu treningu zsynchronizuj monitor z aplikacją Fitbit, aby udostępnić statystyki znajomym i 

rodzinie. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Zobacz swój wynik fitness cardio 

Zobacz swoją ogólną sprawność sercowo-naczyniową w aplikacji Fitbit. Zobacz swój wynik sprawności 

cardio i poziom sprawności cardio, który pokazuje, jak porównujesz się z rówieśnikami.  

W aplikacji Fitbit dotknij kafelka tętna i przesuń w lewo, aby wyświetlić szczegółowe statystyki ćwiczeń 

cardio. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2106
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2096
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Kontroluj muzykę za pomocą aplikacji Spotify 

 Użyj aplikacji Spotify-Connect & Control    na Charge 4, aby kontrolować Spotify na telefonie, 

komputerze lub innym urządzeniu Spotify Connect. Nawiguj między listami odtwarzania, np. Utworami, i 

przełączaj się między urządzeniami z trackera. Pamiętaj, że w tej chwili aplikacja Spotify-Connect & 

Control kontroluje tylko odtwarzanie muzyki na sparowanym urządzeniu, więc urządzenie musi pozostać 

w pobliżu i mieć połączenie z Internetem. Aby korzystać z tej aplikacji, potrzebujesz subskrypcji Spotify 

Premium. Aby uzyskać więcej informacji o Spotify Premium, zobacz    spotify.com    .  

 Aby uzyskać instrukcje, zobacz    help.fitbit.com    .  

https://www.spotify.com/us/premium/?referral=fitbit&utm_campaign=fitbit&utm_source=fitbit
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1976
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Fitbit Pay 

Opłata 4 zawiera wbudowany układ NFC, który pozwala korzystać z kart kredytowych i debetowych w 

urządzeniu śledzącym. 

Używaj kart kredytowych i debetowych 

Skonfiguruj Fitbit Pay w sekcji Portfel aplikacji Fitbit i używaj swojego trackera do robienia zakupów w 

sklepach, które akceptują płatności zbliżeniowe. 

 Zawsze dodajemy nowe lokalizacje i wydawców kart do naszej listy partnerów. Aby sprawdzić, czy 

Twoja karta płatnicza działa z Fitbit Pay, zobacz    fitbit.com/fitbit-pay/banks    .  

Skonfiguruj Fitbit Pay 

Aby skorzystać z Fitbit Pay, dodaj co najmniej 1 kartę kredytową lub debetową z banku uczestniczącego 

do sekcji Portfel aplikacji Fitbit. Portfel służy do dodawania i usuwania kart płatniczych, ustawiania 

domyślnej karty do modułu do śledzenia, edytowania metody płatności i przeglądania ostatnich zakupów. 

1.  Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit stuknij zdjęcie profilowe > Kafelek > Naładuj.  

2.  Stuknij kafelek   Wallet   .  

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać kartę płatniczą. W 

niektórych przypadkach Twój bank może wymagać dodatkowej weryfikacji. Jeśli ' ponowne 

dodanie karty po raz pierwszy, może zostać wyświetlony monit ustawić 4-cyfrowy kod PIN do 

trackera. Pamiętaj, że w telefonie musisz także włączyć ochronę hasłem. 

4. Po dodaniu karty, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć 

powiadomienia na telefonie (jeśli Haven ' t zrobiły), aby zakończyć instalację. 

Możesz dodać maksymalnie 5 kart płatniczych do portfela i wybrać kartę, która ma być ustawiona jako 

domyślna opcja płatności w module do śledzenia. 

Dokonywać zakupów 

Dokonuj zakupów za pomocą Fitbit Pay w dowolnym sklepie, który akceptuje płatności zbliżeniowe. Aby 

ustalić, czy sklep akceptuje Fitbit Pay, poszukaj poniższego symbolu na terminalu płatniczym: 

 

Wszyscy klienci z wyjątkiem klientów w Australii: 

https://www.fitbit.com/fitbit-pay/banks
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1. Po ' gotowy zapłacić, naciśnij i przytrzymaj przycisk na trackerze na 2 sekundy.  

2. Jeśli pojawi się monit, wprowadź 4-cyfrowy kod PIN lokalizatora. Twoja domyślna karta pojawi 

się na ekranie. 

3.  Aby zapłacić kartą domyślną, przytrzymaj nadgarstek w pobliżu terminala płatniczego. Aby 

zapłacić inną kartą,   dotknij   aby znaleźć kartę, której chcesz użyć, i przytrzymaj nadgarstek w 

pobliżu terminala płatniczego.  

Klienci w Australii: 

1. Jeśli masz kartę kredytową lub debetową z banku australijskiego, trzymaj monitor w pobliżu 

terminala płatniczego, aby zapłacić. Jeśli Twoja karta pochodzi z banku poza Australią lub chcesz 

zapłacić kartą, która nie jest kartą domyślną, wykonaj kroki 1-3 w powyższej sekcji. 

2. Jeśli pojawi się monit, wprowadź 4-cyfrowy kod PIN lokalizatora. 

3. Jeśli kwota zakupu przekracza 100 USD, postępuj zgodnie z instrukcjami na terminalu płatniczym. 

Jeśli pojawi się monit o podanie kodu PIN, wprowadź kod PIN karty (nie trackera). 

Gdy płatność się powiedzie, urządzenie śledzące wibruje, a na ekranie wyświetla się potwierdzenie. 

Jeżeli płatność nie robi zacisk ' t rozpoznać Fitbit Pay, upewnij się, że twarz tracker jest blisko czytnika i 

że kasjer wie ci ' używasz płatności bezstykowe. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, musisz nosić Charge 4 na nadgarstku, aby korzystać z Fitbit Pay. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Zmień domyślną kartę 

1.  Na karcie Dzisiaj    w aplikacji Fitbit stuknij zdjęcie profilowe > Kafelek > Naładuj.  

2.  Stuknij kafelek   Wallet   .  

3. Znajdź kartę, którą chcesz ustawić jako opcję domyślną. 

4.  Dotknij   Ustaw jako domyślne na Charge 4   .  

Zapłać za tranzyt 

 Użyj Fitbit Pay, aby korzystać z czytników tranzytowych, które akceptują płatności kartą kredytową lub 

debetową. Aby zapłacić za pomocą modułu do śledzenia, wykonaj czynności wymienione w   " Używaj 

kart kredytowych i debetowych "   na stronie   . 40 

Płać tą samą kartą w urządzeniu Fitbit, gdy stukniesz czytnik tranzytowy na początku i na końcu podróży. 

Przed rozpoczęciem podróży upewnij się, że urządzenie jest naładowane. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2236
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Zaktualizuj, uruchom ponownie i usuń 

Dowiedz się, jak zaktualizować, ponownie uruchomić i usunąć Charge 4. 

Aktualizacja opłaty 4 

Zaktualizuj moduł śledzący, aby uzyskać najnowsze ulepszenia funkcji i aktualizacje produktu. 

Regularnie synchronizuj Charge 4 z aplikacją Fitbit i pozwól, aby aplikacja Fitbit działała w tle w 

telefonie, co pozwala niewielkiej części aktualizacji oprogramowania układowego pobierać do urządzenia 

śledzącego za każdym razem, gdy synchronizujesz. Może być konieczne dostosowanie ustawień telefonu, 

aby aplikacja Fitbit działała w tle. 

Gdy aktualizacja jest gotowa do zainstalowania, w aplikacji Fitbit pojawi się powiadomienie. Po 

uruchomieniu aktualizacji pasek postępu pojawia się na Charge 4 oraz w aplikacji Fitbit podczas 

pobierania aktualizacji, a następnie instalowania. Podczas aktualizacji trzymaj monitor i telefon blisko 

siebie. 

Uwaga: aby zaktualizować Charge 4, bateria urządzenia tracker ' musi być naładowana w co najmniej 

50%. Aktualizacja Charge 4 może wymagać baterii. Zalecamy podłączenie trackera do ładowarki przed 

rozpoczęciem aktualizacji. 

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Uruchom ponownie ładunek 4 

Jeśli nie możesz zsynchronizować Charge 4 lub masz problemy ze śledzeniem statystyk, uruchom 

ponownie tracker z nadgarstka:  

 Otwórz aplikację Ustawienia    i dotknij   Informacje o   >   Uruchom ponownie urządzenie   .  

Jeśli opłata 4 nie odpowiada:  

1.  Podłącz ładunek 4 do kabla ładowania. Aby uzyskać instrukcje, zobacz   " Ładowanie urządzenia 

śledzącego "   na stronie   . 8 

2.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk na trackerze przez   8   sekundy. Zwolnij przycisk. Gdy zobaczysz 

uśmiechniętą twarz i Charge 4 wibruje, urządzenie śledzące uruchomiło się ponownie.  

Ponowne uruchomienie trackera restartuje urządzenie, ale nie robi ' t usuwać żadnych danych. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2047
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Opłata 4 ma mały otwór (czujnik wysokościomierza) z tyłu urządzenia. Nie próbuj ponownie uruchamiać 

urządzenia, wkładając do tego otworu przedmioty, takie jak spinacze do papieru, ponieważ możesz 

uszkodzić urządzenie śledzące. 

Usuń opłatę 4 

Jeśli chcesz przekazać opłatę 4 innej osobie lub chcesz ją zwrócić, najpierw wyczyść swoje dane 

osobowe: 

1.  Na Charge 4 otwórz aplikację Ustawienia    >   Informacje o   >   Wyczyść dane 

użytkownika.  

2. Przesuń w górę i dotknij ikonę znacznika wyboru, aby usunąć dane.  
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Rozwiązywanie problemów 

 Jeśli Charge 4 ISN ' t działa prawidłowo, zobacz nasze kroki rozwiązywania problemów poniżej. 

Odwiedź    help.fitbit.com    aby uzyskać więcej informacji.  

Brak sygnału tętna 

Opłata 4 stale śledzi tętno podczas ' ćwiczeń i przez cały dzień. Jeśli czujnik tętna w urządzeniu 

śledzącym ma trudności z wykryciem sygnału, pojawiają się przerywane linie. 

 

Jeśli urządzenie nie robi ' t wykryć sygnał akcji serca, najpierw upewnij się, śledzenie rytmu serca jest 

włączona w aplikacji Ustawienia na urządzeniu. Następnie upewnij się, że ' re noszenia tracker 

poprawnie, albo przesuwając go wyżej lub niżej na nadgarstku lub poprzez dokręcenie lub poluzowanie 

zespół. Opłata 4 powinna stykać się ze skórą. Po krótkim przytrzymaniu ramienia i wyprostowaniu 

powinieneś ponownie zobaczyć swoje tętno.  

 Aby uzyskać więcej informacji, zobacz    help.fitbit.com    .  

Brak sygnału GPS 

Czynniki środowiskowe, w tym wysokie budynki, gęsty las, strome wzgórza, a nawet grube 

zachmurzenia może kolidować z Tracker ' zdolność do łączenia się z satelitami GPS. Jeśli monitor śledzi 

sygnał GPS podczas ćwiczenia, u góry ekranu pojawi się komunikat „Łączenie”. Jeśli Charge 4 puszki ' t 

połączyć się satelity GPS w 10 minucie, tracker przestaje próbować podłączyć do czasu następnego 

uruchomienia ćwiczenia GPS. 

https://help.fitbit.com/
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1582
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Aby uzyskać najlepsze wyniki, poczekaj, aż Charge 4 znajdzie sygnał przed rozpoczęciem treningu.  

Inne sprawy 

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych problemów, uruchom ponownie urządzenie: 

• Wygrana synchronizacja ' t 

• Wygrane ' t reaguje na stuknięcia, przeciągnięcia lub naciśnięcie przycisku 

• Wygrane ' t kroków śledzenia lub inne dane 

 Zobacz   " Ponowne ładowanie 4 "   na stronie   aby uzyskać instrukcje dotyczące ponownego 

uruchomienia urządzenia śledzącego. 42 

 Aby uzyskać więcej informacji lub skontaktować się z obsługą klienta, zobacz    help.fitbit.com    .  

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

Czujniki 

Fitbit Charge 4 zawiera następujące czujniki i silniki:  

• 3-osiowy akcelerometr MEMS, który śledzi wzorce ruchu 

• Wysokościomierz, który śledzi zmiany wysokości 

• Odbiornik GPS, który śledzi Twoją lokalizację podczas treningu 

• Optyczny monitor tętna 

• Silnik wibracyjny 

Materiały 

 Obudowa na ładunku 4 jest plastikowa. Klasyczna opaska Charge 4 jest wykonana z elastycznego   , 

wytrzymałego elastomeru   podobnego do tego, który jest stosowany w wielu zegarkach sportowych i 

zawiera klamrę   klasy chirurgicznej ze stali nierdzewnej   .  

Technologia bezprzewodowa 

 Opłata 4 zawiera nadajnik-odbiornik radiowy Bluetooth 4.0   i układ NFC   .  

Haptyczna informacja zwrotna 

Opłata 4 zawiera silnik wibracyjny do alarmów, celów, powiadomień, przypomnień i aplikacji. 

Bateria 

Ładunek 4 zawiera akumulator litowo-polimerowy. 

Pamięć 

Opłata 4 przechowuje Twoje dane, w tym statystyki dzienne, informacje o śnie i historię ćwiczeń, przez 7 

dni. Zsynchronizuj swój tracker z aplikacją Fitbit, aby uzyskać dostęp do swoich danych historycznych.  

Wyświetlacz 

Opłata 4 ma wyświetlacz PMOLED. 
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Rozmiar pasma 

Rozmiary pasków pokazano poniżej. Należy pamiętać, że opaski sprzedawane osobno mogą się 

nieznacznie różnić. 

Mały zespół Pasuje na nadgarstek o obwodzie od 140 mm do 180 mm 

Duży zespół Pasuje na nadgarstek o obwodzie między 180 mm a 220 mm 

Warunki środowiska 

Temperatura 

robocza 

 14 ° do 104 ° F   

  (-10 ° do 40 ° C)  

Temperatura 

bezczynności 
 ° do 14 ° F   

  (od –20 ° do –10 ° C)  

 104 ° do 140 ° F   

  (40 ° do 60 ° C)  

Temperatura 

przechowywania 

przez 6 miesięcy 

 ° C do 95 ° F   

  (-20 ° C do 35 ° C)  

Wodoodporność Wodoodporny do 50 metrów 

Maksymalna 

wysokość operacyjna 

 28 000 stóp   

  (8534 m)  

Więcej 

 Aby dowiedzieć się więcej o swoim trackerze, jak śledzić swoje postępy w aplikacji Fitbit i jak budować 

zdrowe nawyki za pomocą Fitbit Premium, odwiedź    help.fitbit.com    .  

Polityka zwrotów i gwarancja 

 Znajdź informacje o gwarancji i politykę zwrotów fitbit.com na    naszej stronie    .  

http://help.fitbit.com/
http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
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Przepisy & Wskazówki bezpieczeństwa 

Informacja dla użytkownika: Treść przepisów dla niektórych regionów można również wyświetlić na 

urządzeniu. Aby wyświetlić zawartość: 

 Ustawienia   >   Informacje o   >   Informacje prawne  

USA: Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) 

Model FB417 

FCC ID: XRAFB417 

Informacja dla użytkownika: Identyfikator FCC można również wyświetlić na urządzeniu. Aby 

wyświetlić zawartość: 

Ustawienia > Informacje o > Informacje prawne 

' Deklaracja zgodności dostawcy 

 Unikalny identyfikator:   FB417  

Strona odpowiedzialna - dane kontaktowe w USA 

 199 Fremont Street, 14 piętro   

  San Francisco, CA   

  94105   

  Stany Zjednoczone   

  877-623-4997  

Oświadczenie o zgodności z FCC (dla produktów objętych częścią 15) 

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. 

Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i 

2. To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować 

niepożądane działanie urządzenia. 

Ostrzeżenie FCC 

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za 

zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia. 
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 Uwaga   : To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń 

cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały opracowane w celu 

zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie 

generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie 

zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w 

komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej 

instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można 

ustalić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby usunięcia 

zakłóceń za pomocą jednego lub więcej następujących środków:  

• Zmień orientację lub lokalizację anteny odbiorczej. 

• Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem. 

• Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 

• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. 

To urządzenie spełnia wymagania FCC i IC dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe w miejscach 

publicznych lub niekontrolowanych. 

Kanada: Oświadczenie Industry Canada (IC) 

Model / model FB417 

IC: 8542A-FB417 

Informacja dla użytkownika: Identyfikator IC można również wyświetlić na urządzeniu. Aby 

wyświetlić zawartość: 

Ustawienia > Informacje o > Informacje prawne 

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

contenu: 

Paramètres> À propos> Informations réglementaires 

To urządzenie spełnia wymagania IC dotyczące narażenia na działanie fal radiowych w miejscach 

publicznych lub niekontrolowanych. 

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

incontrôlée 

Powiadomienie IC dla użytkowników w języku angielskim / francuskim zgodnie z aktualnym wydaniem 

RSS GEN: 

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS z wyłączeniem licencji Industry Canada. 
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Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 

1. to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz 

2. to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować 

niepożądane działanie urządzenia. 

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 Fitbit, Inc. oświadcza, że typ urządzenia radiowego Model FB417 jest zgodny z dyrektywą 

2014/53 / UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 

internetowym:    www.fitbit.com/safety   

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB417 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. 

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse 

abgerufen werden: www.fitbit.com/safety 

Declaración UE de Conformidad simplificada 

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB417 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 FB417 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 FB417 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 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Klasa IP 

Model FB417 ma klasę wodoodporności IPX8 zgodnie z normą IEC 60529, do głębokości 50 metrów. 

Model FB417 ma stopień pyłu IP6X zgodnie z normą IEC 60529, co oznacza, że urządzenie jest 

pyłoszczelne. 

Instrukcje na temat uzyskiwania dostępu do oceny IP produktu znajdują się na początku tej sekcji. 

Argentyna  

 C-24492 

Australia i Nowa Zelandia 

 

Białoruś 

 

Unia celna 

 

Chiny 

Informacja dla użytkownika: Treść przepisów można również wyświetlać na urządzeniu. 

Instrukcje wyświetlania zawartości z menu: 

Ustawienia > Informacje o > Informacje prawne 
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China RoHS             

名称 名称  

  Nazwa części  

有毒 和 危险 品  

  Toksyczne i niebezpieczne substancje lub pierwiastki  

Model FB417 铅  

(Pb) 

水银 

(Hg) 

镉  

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴化苯  

(PBB) 

多溴化二

苯醚 

(PBDE) 

表带和表扣  

(Strap and 

Buckle) 

O O O O O O 

电子  

(Electronics) 

-- O O O O O 

电池  

(Battery) 

O O O O O O 

充电线  

(Charging 

Cable) 

O O O O O O 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制  

 0 =     GB / T 26572  规定 的 限量 要求 以下  (wskazuje, że zawartość toksycznej i niebezpiecznej 

substancji we wszystkich Jednorodne materiały części są poniżej wymaganego stężenia granicznego, 

jak opisano w GB / T 26572).  

 X =   GB 该 4 4 规定 规定 的  GB / T 26572  规定 的 限量 要求  (wskazuje, że zawartość 

toksycznej i niebezpiecznej substancji w co najmniej jeden jednorodny materiał części przekracza 

wymaganą wartość graniczną stężenia opisaną w GB / T 26572).  

 

CMIIT ID 2020DJ2069 

 Pasmo częstotliwości: 2400-2483,5 MHz   

  Moc nadawana: Maks. EIRP, -1,77 dBm   

  Zajęta szerokość pasma: BLE: 2 MHz   
  System modulacji: BLE: GFSK, NFC: ZAPYTAJ   

  Wyświetlany identyfikator CMIIT: Wł. opakowanie i elektroniczne oznakowanie urządzenia  
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Indie 

Informacja dla użytkownika: Treść przepisów dla tego regionu można również wyświetlić na urządzeniu. 

Aby wyświetlić zawartość:  

 Ustawienia   >   Informacje o   >   Informacje prawne  

Indonezja 
66247/SDPPI/2020  

3788  

Izrael 

 

Japonia 

Informacja dla użytkownika: Treść przepisów dla tego regionu można również wyświetlić na urządzeniu. 

Aby wyświetlić zawartość: 

Ustawienia > Informacje o > Informacje prawne 

 

Meksyk 

 

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 
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Maroko 

 

AGREE PAR L’ANRT MAROC 

 Numéro d’agrément: MR 22416 ANRT 2020  

Date d’agrément: 24/01/2020  

Nigeria 

Podłączenie i użytkowanie tego sprzętu komunikacyjnego jest dozwolone przez Nigerian 

Communications Commission. 

Oman 

TRA/TA-R/8940/20 

D090258 

Filipiny 

 



 

55 

Tajwan 

用戶注意：某些地區的法規內容也可以在您的設備上查看。要查看內容： 

設置 > 關於 > 法規信息 

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: 

Informacja dla użytkownika: Treść przepisów dla tego regionu można również wyświetlić na urządzeniu. 

Aby wyświetlić zawartość: 

 Ustawienia   >   Informacje o   >   Informacje prawne  

Artykuł 12 

Bez zezwolenia żadna firma, firma lub użytkownik nie może zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy 

ani zmieniać właściwości i funkcji oryginalnego projektu certyfikowanych maszyn elektrycznych o 

niskiej częstotliwości. 

Artykuł 14 

Zastosowanie elektrycznych maszyn elektrycznych o niskiej częstotliwości nie wpływa na 

bezpieczeństwo żeglugi ani nie zakłóca komunikacji prawnej, w przypadku wykrycia zakłóceń usługa 

zostanie zawieszona do czasu wprowadzenia ulepszeń i zakłóceń już nie będzie. Powyższa komunikacja 

prawna dotyczy telekomunikacji bezprzewodowej obsługiwanej zgodnie z przepisami i regulacjami 

telekomunikacyjnymi. Maszyny elektryczne o niskiej częstotliwości powinny być w stanie tolerować 

interferencje maszyn elektrycznych i urządzeń z promieniowaniem elektrycznym do legalnej komunikacji 

lub zastosowań przemysłowych i naukowych. 
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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。 

Tłumaczenie: 

Ostrzeżenie o baterii: 

To urządzenie korzysta z baterii litowo-jonowej. 

W przypadku nieprzestrzegania poniższych wskazówek żywotność baterii litowo-jonowej w urządzeniu 

może ulec skróceniu lub istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia, pożaru, oparzeń chemicznych, wycieku 

elektrolitu i / lub obrażeń ciała. 

• Nie rozbierać, nie nakłuwać ani nie uszkadzać urządzenia ani baterii. 

• Nie wyjmuj ani nie próbuj wyjmować baterii, których użytkownik nie może wymienić. 

• Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia, wybuchów lub innych zagrożeń. 

• Nie używaj ostrych przedmiotów do wyjmowania baterii. 

Ostrzeżenie o wizji 

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歲幼兒不看屏幕，2歲以上每天看屏幕不要超過1小時 

Tłumaczenie: 
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Ostrzeżenie: 

Nadmierne użycie może uszkodzić wzrok 

Uwaga: 

Proszę odpocząć 10 minut po 30 minutach użytkowania 

dzieciom poniżej 2 roku życia nie zaleca się oglądania ekranu, dzieciom powyżej 2 roku życia nie 

ogląda się ekranu przez 1 godzinę dziennie. 

Tajwańska RoHS 
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Zjednoczone Emiraty Arabskie 

 Nr rejestracyjny TRA: ER78316 / 20   

  Nr dealera: DA35294 / 14  

Wietnam 

 

Zambia 

ZMB / ZICTA / TA / 2020 / 2 / 44 

 

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa 

To urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa zgodnie ze 

specyfikacjami normy EN: EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 & 

EN62368-1: 2014 + A11: 2017 .  





 

 © 2020 Fitbit, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fitbit i logo Fitbit są znakami towarowymi lub 

zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Fitbit w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 

Pełniejszą listę znaków towarowych Fitbit można znaleźć na stronie    

http://www.fitbit.com/legal/trademark-list    . Wymienione znaki towarowe stron trzecich są 

własnością ich właścicieli.  
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