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Kezdjük el:
Vidítsa fel a napját a beépített Amazon Alexa-val, fitnesz funkcióval, alkalmazásokkal és
sok egyébbel rendelkező kiváló minőségű egészségi és fitnesz Versa 2 eszközzel! Szánjon
néhány percet a fitbit.com/safetyoldal biztonságra vonatkozó tudnivalóinak elolvasására.

Mit tartalmaz az Ön doboza? A Versa 2 dobozának tartalma az alábbiakat tartalmazza:

Óra kis szíjjal
(a színe és az anyaga
változó lehet)

Töltőkábel

Kiegészítő nagy szíj

A Versa 2 eszköz eltávolítható szíjai külön forgalmazottak, különböző színben és
anyagban kaphatók.
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A Versa 2 eszköz beállítása
A minél kellemesebb élmény érdekében használja a Fitbit alkalmazást az iPhone és iPad
vagy Android eszközökhöz.
Egy Fitbit felhasználói fiók létrehozásához szükséges a születési idejének, a testmagasságának, a
testsúlyának és a nemének a megadása a lépéseinek, a távolságnak, a bazális metabolikus rátának
és az elégetett kalóriának a kiszámításához. A felhasználói fiók beállítása után keresztneve,
családnevének kezdőbetűje és a profilképe láthatóvá válik a többi Fitbit felhasználó számára.
Lehetősége van egyéb információkat is megosztani, azonban a megadott információk nagy része
előre meghatározott módon titkosított.

Az óra feltöltése
Egy teljesen feltöltött Versa 2 eszköz akkumulátorának élettartama 5 napnál hosszabb. Az
akkumulátor élettartama és a töltési időszakok a használat és egyéb tényezők szerint
változnak, a valódi értékek változni fognak.
A Versa 2 feltöltéséhez:
1. A töltőkábelt csatlakoztassa a számítógép USB hordozójához vagy egy UL
engedéllyel rendelkező USB fali csatlakozóhoz, illetve egy másik csökkentett
áramú töltőeszközhöz.
2. Szorítsa meg a rögzítőt, és helyezze be a Versa 2 eszközt a töltő tartólapba. A töltő tartó csapjainak
az óra hátoldalán lévő aranyszínű érintkezőkkel egy
síkban kell lenniük. A töltési százalék megjelenik a képernyőn.
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Töltés közben érintse meg kétszer a képernyőt, hogy bekapcsolja az órát, és ellenőrizze az
akkumulátor töltési szintjét. A Versa 2 használatához érintse meg ismét.

Beállítás a telefonja vagy a táblagépje segítségével
Állítsa be a Versa 2 eszközt az IPhone telefonokhoz, az iPad táblagépekhez vagy
az Android telefonokhoz használt Fitbit alkalmazás segítségével. A Fitbit
alkalmazás a divatos telefonok és táblagépek nagy részével kompatibilis. A további
információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.comoldalt.
A kezdéshez:
1. Töltse le a Fitbit alkalmazást.
⚫ Apple alkalmazás üzlet az iPhone és iPad eszközökhöz
⚫ Google Play alkalmazás az Android telefonokhoz
2. Telepítse az alkalmazást és nyissa meg.
⚫ Amennyiben már rendelkezik Fitbit felhasználói fiókkal, csatlakozzon

3.

fiókjához. > érintse meg a Ma
lapot> profilképet> Eszköz beállítása
ikont,
⚫ Amennyiben nem rendelkezik Fitbit felhasználói fiókkal, nyomja meg a
Fitbithez való hozzárendelést, a Fitbit felhasználói fiók létrehozásához
szükséges számos kérdésben való eligazítás érdekében.
A Versa 2 eszköz felhasználói fiókjához történő csatlakoztatásához pedig továbbra is
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A beállítás befejezése után olvassa el az útmutatót, hogy többet tudjon meg az órájáról,
majd tanulmányozza a Fitbit alkalmazást.

Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz
Beállítás közben azt kérik Öntől, hogy csatlakoztassa a Versa 2 eszközt aWi-Fihálózatához.
A Versa 2 eszköz a lejátszási listáknak és alkalmazásoknak aFitbit alkalmazás galériából
való gyorsabb letöltése,valamint az operációs rendszer gyors és zavarmentes frissítése
érdekében használja a Wi-Fi hálózatot.
A Versa 2 nyitott WEP, valamint egyéni WPA és WPA2 titkosítási módszert használó WiFihálózatokhoz is csatlakozhat. Az órája nem csatlakozhat 5GHz-esWi-Fi hálózatokhoz,
illetve olyan WPA titkosítási módszert használó vállalati vagy nyilvános Wi-Fi
hálózatokhoz, melyekhez való csatlakozáshoz a jelszónál többre - például hitelesítésre,
bérletre vagy profilra - van szükség. Ha egy számítógépen a Wi-Fi hálózatra történő
csatlakozáskor a felhasználó név vagy doménnévablakotlátja, akkor a hálózat nem
támogatott.
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A legjobb eredmények érdekében a Versa 2 eszközt csatlakoztassa az otthoni WiFihálózathoz. Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy ismeri a rendszer jelszót.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.

Tekintse meg adatait a Fitbit alkalmazásban
Adatainak a Fitbit alkalmazásba való továbbítása érdekében szinkronizálja a Versa 2
eszközt, ahol megtekintheti a tevékenységre és az alvásra vonatkozó adatokat, rögzítheti az
élelmiszereket és a vizet, részt vehet a kihívásokban és sok egyebet is megtekinthet. A
legjobb eredmények érdekében tartsa megnyitva a szinkronizálást az egész nap folyamán,
így a Versa 2 periodikusan szinkronizál az alkalmazással. Az egész napos szinkronizálás
szükséges a Versa 2 eszköz bizonyos funkcióihoz, például az Amazon Alexa funkcióhoz.
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Fedezze fel a Fitbit Premiumot!
A Fitbit Premium hozzásegíti Önt az egészséges szokások kialakításához személyre szabott
edzéseket ajánlva Önnek, viselkedésének az egészségre gyakorolt hatására vonatkozó
információkat, valamint a személyre szabott terveket, segítséget nyújtva a célkitűzései elérésében.
A Versa 2 extra változata a Fitbit Premium 3 hónapos próbaidőszakkal érkezik bizonyos
országokban.
A Fitbit Premium az alábbiakat tartalmazza:
⚫
⚫
⚫

Az Ön egészségi és fitnesz célkitűzéseivel összeegyeztethető részletes programoka
Az Ön tevékenységére és fejlődésére vonatkozó információkat a programok során
Edzések lépésről-lépésre a Fitbit edzővel.

A további információk érdekében tanulmányozza a
help.fitbit.comoldalt.
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Hogy hordja a Versa 2 eszközt?
A Versa 2 órát helyezze a csuklójára. Ha egy eltérő méretű szíj szükséges, illetve egy másik szíjat
vásárolt, olvassa el a 14. oldalon található „A szíj kicserélése” menüt.

Elhelyezésaz egész napos vagy a gyakorlatok alatti hordáshoz
Amikor nem edz, használja a Versa 2 eszközt egy ujjnyi szélességre a csukló csontja fölött.

A pulzus gyakorlatok közbeni optimálizált követéséhez:
⚫

Edzés közben a jobb rögzítés érdekében próbálja meg az eszközt a csuklója fölött hordani
(2 ujjnyi távolságra). Sok gyakorlat, például a kerékpározás vagy a súlyemelés esetén
gyakran be kell hajlítania csuklóját, mely kihathat a pulzusra, ha az óra a csukló alatt
található.
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⚫

⚫

Hordja a Fitbit 2 eszközt a csuklója fölött, és bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz
hátoldala érintkezik bőrével.
Az edzés előtt próbálja megszorítani, az edzés befejezése után pedig lazítsa fel a szíjat. A szíj
legyen gyengéden megszorítva, de ne legyen szoros (a nagyon szoros szíj korlátozza a
vérkeringést, és befolyásolhatja a pulzusszámot).

Felhelyezés
A nagyobb pontosság érdekében szükséges pontosítania, hogy a Versa 2 eszközt a
domináns vagy a nem domináns kezén viseli. A domináns keze az, melyet az íráshoz és az
evéshez használ. Alapértelmezett állapotban a csukló nem dominánsként van beállítva.Ha
a Versa 2 eszközt a domináns kezén viseli, állítsa át a csukló beállítást a Fitbit
alkalmazásban.

A Fitbit alkalmazásban a Ma lapon
>Csukló> Dominancia ikont.

érintse meg a profilképét> a Versa 2
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A szíj kicserélése
A Versa 2 eszköz a dobozban egy csatolt kis szíjat és egy tartalék nagy alsó óraszíjat
tartalmaz. Mind a felső, mnd az alsó szíjelem önálló tartozékként forgalmazott szíjakra cserélhető a
fitbit.comoldalon.AÓraszíj méret érdekében tanulmányozza a 64. oldalon találhatóa „Óraszíj méret”
menüt. Minden Versa sorozat karkötője kompatibilis a Fitbit Versa sorozat eszközeivel.

A szíj eltávolítása
1. Fordítsa előlappal lefelé a Versa 2 eszközt, és megtalálja a gyorskioldó zárópecket.
2. A gyorskioldó pecek befele nyomása közben, a kioldás érdekében távolítsa
könnyedén el a szíjat az óráról.

3.

Azonos módon járjon el a másik oldalon is.
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A szíj rögzítése
1. A szíj rögzítése érdekében tartsa a szíjat 45° -os szögben, a pecket pedig csúsztassa
(a gyorskioldó karral szembeni oldal) az órán található bemélyedésbe.

2.

A gyorskioldó kar benyomása közben a szíj másik végét csúsztassa el, és
rögzítse a helyére.

3.

Ha a pecek mindkét vége a helyére került, engedje el gyorskioldó kart.
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Alapfogalmak
Sajátítsa el a Versa 2 kezelését, a személyes PIN kód beállítását, a képernyőn való mozgást
és még sok mást.

Navigálás a Versa 2 eszközön
A Versa 2 eszköz egy AMOLED érintő színes kijelzővel és 1 gombbal rendelkezik.
Navigáljon a Versa 2 órán a képernyő érintésével, egyik feléről a másikra és fentről lefelé görgetve,
vagy a gombot megnyomva. Az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében használaton kívül
az óra képernyője kialszik, kivéve, ha aktiválja a mindigbekapcsolt képernyő beállítást.További
információk érdekében tanulmányozza a 22. oldalon található„Mindig bekapcsolt képernyő”
fejeztet.

Alapvető navigálás:
Az indító képernyő az óra.
⚫

⚫
⚫
⚫

Az értesítések megtekintéséhez és a zene ellenőrzés gyors parancsainak, a Fitbit
fizetés vagy az Alexa, illetve a gyors beállítások eléréséhez húzzon a képernyőn
fentről lefelé. A gyors parancsok 2 másodperc után eltűnnek. Az újra megtekintés
érdekében húzza lefelé.
A napi statisztikáinak megtekintéséhez húzza lefelé.
Az órája alkalmazásainak megtekintéséhez húzza el balra.
Egy előző képernyőhöz vagy az óralaphoz való visszatérés érdekében nyomja meg a gombot.
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Gyors parancsok a gombról
A különböző funkciók gyorsabb elérése érdekében nyomja be, és tartsa benyomva a Versa
2 eszköz gombját.
Válasszon ki egy gyors parancsot
Az Alexa vagy a Fitbit-tel való fizetés aktiválásához tartsa benyomva a gombot 2
másodpercig.Ezere a jellemzőkre vonatkozó további információk érdekében tanulmányozza a 2.
oldalon található „Hangvezérlés”menüt,és az 54. oldalon található „Hitel- és bankkártyák
használata”menüt.

A gomb gyors vezérlésének első használatakor válassza ki, hogy milyen funkciót fog
aktiválni a gomb. A gomb benyomásakor aktiválódó funkció későbbi kiválasztásához
nyissa meg órájának Beállítások

alkalmazását, és érintse meg a Bal gomb opciót.

Gyors beállítások
Bizonyos beállítások elérése érdekében húzza fentről lefelé az óra képernyőjét, és
érintse meg a

gyors beállítások ikont
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Ne zavarjon

Ha aktiválta a Ne zavarjon beállítást.
⚫

⚫

A célok elérésére vonatkozó értesítések, gratulációk
és mozgás emlékeztetők nem idézik elő az óra
rezgését vagy a képernyő bekapcsolását.
Ha a statisztikák megtekintése érdekében fentről lefele húzza,
a képernyő felső részén egy Ne zavarjon
ikont észlel.

A Ne zavarjon és az Alvás üzemmód nem aktiválható egyszerre
Alvás üzemmód

Amikor az Alvás üzemmód aktiválva van.
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

Az értesítések nem okozzák az óra rezgését vagy
a képernyő bekapcsolását.
A képernyő fényereje gyengére van beállítva.
Az állandóan bekapcsolt óralap ki van kapcsolva.
A csukló forgatása nem okozza az óra
képernyőjének a bekapcsolását.
Ha a statisztikák megtekintése ikont felfele húzza, a
képernyő felső részén az Alvás üzemmód
ikonja
észlelhető.

Az Alvás üzemmód nem kapcsol ki automatikusan,csak akkor, ha
kiválasztja az Alvás üzemmód egyik programját. Az Alvás
üzemmód bizonyos órákban történő automatikus bekapcsolásának
programozása érdekében nyissa meg a Beállítások
alkalmazást,
és érintse meg az Alvás üzemmód> Programozásikont. Az Alvás
üzemmód a beprogramozott órában még akkor is kikapcsol
automatikusan, ha kézzel aktiválta.
A Ne zavarjon és az Alvás üzemmód nem aktiválható egyszerre

Készenléti képernyő

A Készenléti képernyő Automatikus (Mozgás) üzemmódra
történő beállításakor a képernyő a csuklója forgatásakor
minden alkalommal világítani kezd.
A Készenléti képernyő Kézi (Gomb) üzemmódra történő
beállításakor, a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

Fényerő ikon

A képernyő fényerejének beállítása
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A további információk érdekében tanulmányozza az „Mindig
Mindig bekapcsolt képernyő bekapcsolt képernyő” menüt a 22. oldalon.

Beállítások adaptálása
Az alapbeállításokat kezeli a Beállítások

alkalmazásban:

Fényerő

Változtassa meg a képernyő fényerejét

Képernyő
szünetelés

Az órával való kapcsolatba lépés megszüntetése után válassza ki, hogy mennyi ideig
marad bekapcsolva a képernyő

Mindig
bekapcsolt
kijelző

Szabályozza a mindig bekapcsolt kijelző beállításait, beleértve az óra előlapján látott
információkat is.

Alvás üzemmód Szabályozza az Alvás üzemmód beállításait, beleértve az üzemmód be- és
kikapcsolására vonatkozó program beállítását..
Ne zavarjon

Szabályozza a Ne zavarjon üzemmód beállításait, akkor is, ha az üzemmódnak
automatikusan aktiválódnia kellene a Gyakorlatok alkalmazás használatakor.

Készenléti
képernyő

Állítsa be azt, hogy a képernyő aktiválódik vagy nem a csukló elfordításakor.

Rezgések

Állítsa be órája rezgéserejét.

Mikrofon

Válassza ki, hogy az órája hozzá tud-e férni a mikrofonhoz.

Bal gomb

Válassza ki a gomb által aktivált funkciót.

Alexa

Aktiválja vagy kapcsolja ki az Alexa értesítéseket.

Bluetooth

Kezelje a Bluetooth eszközön keresztül csatlakoztatott eszközöket.

Pulzus

Aktiválja vagy kapcsolja ki a pulzus követését.

Érintsen meg egy beállítást a beállítás szabályozásához. A teljes beállítási lista megtekintéséhez húzza
felfelé.
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Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
Húzzon lefelé a képernyő felső feléről. Várjon 2 másodpercet, hogy eltűnjön a gyors
irányító tálca. Az akkumulátor töltöttségi szint ikon a bal felső sarokban található.
Ha alacsony az óra akkumulátorának töltöttségi szintje (24 óránál kevesebb idő maradt), az
óra előlapján megjelenik egy piros akkumulátor kijelző. Ha az órája akkumulátorának
töltöttségi szintje kritikusan alacsony (4 óránál kevesebb idő maradt), az akkumulátor
töltöttségi szint kijelző világítani kezd.

A Wi-Fi Versa 2 nem csatlakozik a Wi-Fi hálózatra, ha az akkumulátor töltöttségi szintje
25% vagy annál kevesebb, és nem tudja frissíteni az eszközt.

Állítsa be az eszköz lezárását
Az óra biztonságban tartása érdekében aktiválja az eszköz lezárását a Fitbit alkalmazásban, mely
alkalmazás egy 4 számból álló személyes kód megadását fog kérni az óra kioldásához. Amennyiben
beállítja a Fitbit alkalmazáson keresztül történő fizetést az óra segítségével való szerződés nélküli
fizetés érdekében, az eszköz lezárása automatikusan aktiválódik, és be kell állítania egy kódot.
Amennyiben nem használja a Fitbit alkalmazással történő fizetést, az óra lezárása nem kötelező.
Aktiválja az eszköz lezárását, vagy állítsa vissza a PIN kódot a Fitbit alkalmazásban.
A Fitbit alkalmazás Ma
>Az eszköz lezárása ikont.

lapjában érintse meg a profilképet> a Versa 2 ikont

A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.comoldalt.
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Mindig bekapcsolt képernyő beállítása
Aktiválja az állandóan bekapcsolt kijelzőt az idő óráján való kijelzése érdekében, még
akkor is, ha nem lép kapcsolatba a képernyővel. Ugyanakkor válassza az óra
akkumulátor töltöttségi szintjének a kijelzését és előmenetelét a 2 alapvető
statisztikához.

Ennek a funkciónak az aktiválásához vagy a kikapcsolásához húzza lefelé az óra felső
részéről,és érintse meg a gyors beállítások

> Mindig bekapcsolt kijelző

illetve a Mindig bekapcsolt kijelzőt megtalálja a Beállítások alkalmazásban.

ikont,
.

Jegyezze meg, hogy ennek a funkciónak az aktiválása befolyásolja az óra
akkumulátorának élettartamát. Ha az állandóan bekapcsolt kijelző aktiválva van, a Versa
2 akkumulátorának élettartama 2 napig tart.
Az aktivált Mindig bekapcsolt kijelző esetén a képernyőn kijelzésének beállításához nyissa
meg a Beállítások alkalmazást

>Mindig bekapcsolt kijelző >Személyre szabás.
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Életmód

Válasszon a digitális vagy az analóg óra előlap között.

Állapot vonal

Indítsa el a hátralévő akkumulátor töltöttségi szint kijelzőt

Alapvető

Tetszés szerint 2 alapvető statisztika felé történő előmenetelt

statisztikák

jelenít meg.

Üzemszüneti órák Állítsa be a kijelzőt, hogy bizonyos órarend szerint kikapcsoljon.
A mindig bekapcsolt kijelző automatikusan kikapcsol, ha az óra akkumulátorának
töltöttségi szinte kritikusan alacsony.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
A kijelző kikapcsolása
A Versa 2 óra képernyőjének használaton kívüli kikapcsolásához, takarja be röviden az
ellentétes kezével az óra előlapját, nyomja meg a gombot, vagy csuklóját fordítsa a
testével ellentétes irányba.

Jegyezze meg, hogy a mindig bekapcsolt kijelző választása esetén a képernyő nem kapcsol ki.
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A Versa 2 eszköz ápolása
Fontos a Versa 2 eszköz rendszeres tisztítsa és megszárítása. A további információk
érdekében tanulmányozza a fitbit.com/productcare oldalt.
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Alkalmazások és óralapok
A Fitbit alkalmazások galéria és az óra galéria az óra személyre szabásával, valamint az
egészséggel, fitnesszel, idővel és napi szükségletekkel kapcsolatos különböző
szükségletek kielégítéséhez ajánl alkalmazásokat és óralapokat.

Az óralapok kicserélése
lapjában érintse meg a profilképet> a Versa 2
1. A Fitbit alkalmazás Ma
ikont.
2. Érintse meg az Óralapok>Minden óra ikont.
3. Tekintse meg a rendelkezésre álló óralapokat. A részletes megjelenítés érdekében érintsen meg
egy óralapot.
4. Az óralap Versa 2 eszközhöz való hozzáadása érdekében nyomja meg a Kiválasztás gombot.

Az alkalmazások megnyitása
Az órájára telepített alkalmazások megtekintéséhez görgessen balra az óralapon. Egyik
alkalmazás megnyitásához érintse meg a kijelzőt.

Az alkalmazások elrendezése
Egy alkalmazásnak a Versa 2 órán való módosításához nyomja be,és tartsa bemyomvaaz
alkalmazást a kiválasztásig, majd görgessen egy új tárhelyre. Az alkalmazás akkor van
kiválasztva, ha megnő egy kissé az ikon mérete, és az óra rezegni kezd.
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Kiegészítő alkalmazások letöltése
A Fitbit Alkalmazások Galériából rendeljen hozzá új alkalmazásokat a Versa 2 órára.
lapjában érintse meg a profilképet> a Versa 2
1. A Fitbit alkalmazás Ma
ikont.
2. Érintse meg az Alkalmazások> Minden alkalmazás ikont.
3. Tekintse meg a rendelkezésre álló alkalmazásokat. Ha olyan alkalmazást talál, melyet telepíteni
szeretne, érintse meg.
4. Az alkalmazás Versa 2 eszközre történő telepítéséhez nyomja meg a Telepítés ikont.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.

Az alkalmazások törlése
Törölheti a Versa 2 eszközre telepített alkalmazások nagy részét
lapjában érintse meg a profilképet> a Versa 2
1. A Fitbit alkalmazás Ma
ikont.
2. Érintse meg az Alkalmazások ikont.
3. Az „Alkalmazásaim” lapon megtalálja azt az alkalmazást, melyet el akar távolítani.
Lehetséges, hogy a megtaláláshoz felfelé kell húznia.
4. Az alkalmazáson nyomja meg a>Törlés ikont.

Az alkalmazások frissítése
Az alkalmazások szükség esetén a Wi-Fi révén frissülnek. A Versa 2 eszköz akkor keres
frissítéseket, ha a töltőhöz van csatlakoztatva, és az Ön Wi-Fi hálózatának körzetében található.
Ugyanakkor az alkalmazásokat kézileg is frissítheti.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
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Hangvezérlés
Az órával beszélve ellenőrizze az időjárást, állítsa be a stopperórát és a riasztót, ellenőrizze
az okos háztartási berendezéseket és sok egyebet

Alexa beállítás
érintse meg a profilképét> a Versa 2
1. A Fitbit alkalmazásban a Ma lapon
ikont.
2. Érintse meg az Amazon Alexa>Csatlakozás az Amazonhoz ikont.
3. Érintse meg a Kezdjük el ikont.
4. Csatlakozzon az Amazon felhasználói fiókjához, vagy szükség esetén hozzon létre egy új fiókot.
5. Tájékozódjon arról, hogy mit tud az Alexa, a Fitbit alkalmazásban pedig az eszköz
beállításaihoz való visszatéréshez érintse meg a Kikapcsolás ikont.
Az Alexa által felismert nyelv megváltoztatásához vagy az Amazon felhasználói
fiókjából való kilépéshez érintse meg az eszköz beállítások oldalán található Amazon
Alexa ikont, és szabályozza a beállításokat.

Kommunikáljon az Alexával
1. Aktiválja az Alexa alkalmazást
⚫ Ha gyors vezérlő gombként az Alexát választotta, tartsa benyomva 2
másodpercig az órán lévő gombot
⚫

Görgessen lefelé a képernyő felső részéről és érintse meg az Alexa

ikont, ha eltérő

gyors vezérlő gombot választott.
Jegyezze meg, hogy a Fitbit alkalmazásnak a háttérben kell múködnie a telefonján.
2. Mondja el kérését.
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Nem kell az „Alexa” szót kimondania a kérés előtt. Például:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Állíts be egy stopperórát 10 percig.
Állíts be egy riasztót du. 8:00 órára.
Milyen a hőmérséklet odakinn?
Emlékeztess, hogy készítsek vacsorát 18:00 órakor.
Mennyi fehérjét tartalmaz egy tojás?
Jegyezze meg, hogy az „Alexa” szó kiejtése nem aktiválja az Alexa funkciót az órán - az
Alexa alkalmazást a gomb gyorvezérlésének használatával kell megnyitania az óra
mikrofonjának bekapcsolása előtt. A mikrofon az Alexa alkalmazás bezárásakor vagy az
óra képernyőjének kikapcsolásakor kapcsol ki.
További funkciók elérése érdekében telepítse telefonjára az Amazon Alexa alkalmazást. Az
alkalmazás segítségével órája hozzáfér az Alexa további képességeihez. Jegyezze meg, hogy
nem minden képesség működik a Versa 2 eszközön, mivel ezek meg kell, hogy tudják jeleníteni
a visszacsatolást (feedback) szöveg formájában az óra képernyőjén. A Versa 2 nem rendelkezik
hangszóróval, ezért nem fogja hallani az Alexa funkció válaszait.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
Ellenőrizze az Alexa riasztókat, emlékeztetőket és stopperórákat
1. Aktiválja az Alexát.
⚫ Amennyiben az Alezát választotta gyors gomb vezérlésként, tartsa
benyomva az óra gombját 2 másodpercig.
⚫

Eltérő gyors gomb vezérlés választása esetén, húzza lefelé a képernyő felső részéről,
és érintse meg az Alexa

ikont.
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a riasztók, emlékeztetők és a stopperóra közti
2. Érintse meg a Riasztásokikont,
navigálásért pedig húzza balra vagy jobbra.
3. Az óra elindításához vagy a kikapcsolásához érintsen meg egy beállítást. Egy
emlékeztető illetve egy stopperóra beállításához vagy kikapcsolásához, érintse
meg az Alexa

ikont, és mondja el kérését.

Vegye figyelembe, hogy az Alexa riasztók és stopperórák el vannak különítve a Riasztók
alkalmazásban vagy a Stopperóra alkalmazásban

beállítottaktól.
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Életmód

Töltse fel a Versa EditiaLite eszközre a Starbucks
, Strava
, és Időjárás
alkalmazásokat, hogy napirenden legyen azzal, ami a leginkább érdekli Önt. Az alkalmazás
hozzáadásokra és törlésekre vonatkozó tudnivalók érdekében tanulmányozza a 25. oldalon található
„Alkalmazások és óralapok” menüt
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
Starbucks
Helyezze be a Starbucks kártyát vagy adja meg a Starbucks Díjak program számát a Fitbit
alkalmazásban található Fitbit alkalmazás galériába, és szinkronizálja az órát. Majd a
csuklójáról történő fizetéshez használja a Starbucks

alkalmazást.

A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
Strava
Csatlakoztassa a Strava és Fitbit fiókjait a futásra és a kerékpárral megtett útvonalra vonatkozó
adatok megtekintéséhez az óráján lévő

Strava alkalmazásban.

A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
Időjárás
Szerezzen információkat az aktuális tartózkodási helyére és két tetszés szerinti mellék
helységre vonatkozó információkat az óráján található Időjárás

alkalmazásban.
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Ellenőrizze az időjárást
Az aktuális tartózkodási helye időjárási körülményeinek megtekintéséhez nyissa meg az
Időjárás alkalmazást.Az időjárás Ön által hozzáadott tartózkodási helyeken való
megtekintéséhez húzza balra.
Ha az Ön aktuális tartózkodási helyének időjárása nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy aktiváltae a Fitbit alkalmazás helymeghatározási szolgáltatásait. A tartózkodási helyek megváltoztatása
esetén az új tartózkodási helynek az Időjárás alkalmazásban való megtekintéséhez
szinkronizálja az órát.
Válassza ki a hőmérséklet egységet a Fitbit alkalmazásban. A további információk érdekében
tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.

Adjon hozza vagy töröljön egy várost
érintse meg a profilképet> a Versa 2 ikont.
1. A Fitbit alkalmazás Ma lapján
2. Érintse meg az Alkalmazások ikont.
mellett található fogaskerék ikont. Előfordulhat, hogy
3. Érintse meg az Időjárás
az alkalmazás megtaláláshoz felfelé kellhúznia.
4. Nyomja meg a Város hozzáadása gombot legtöbb 2 további tartózkodási hely
hozzáadásához, vagy érintse meg a Szerkesztés>X ikont egy helység törléséhez.
Vegye figyelembe, hogy nem tudja letörölni az aktuális tartózkodási helyét.
5. A frissített tartózkodási helyek óráján történő megtekintéséhez szinkronizálja óráját a Fitbit
alkalmazással.
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Értesítések
A Versa 2 eszköz a hívásokra, a szöveges üzenetekre, a naptára és a telefonján található
alkalmazásokra vonatkozó értesítéseket tud megjeleníteni. Tárolja telefonját és óráját
egymástól 30 lábnyinál kisebb távolságra egymástól az értesítések fogadásához.
Értesítés beállítások
Elllenőrizze, hogy aktiválta-e a Bluetooth-ot a telefonon, és azt, hogy a telefonja tude üzeneteket fogadni (gyakran a Beállítások> Értesítések ikonban). Majd állítsa be
az értesítéseket.
érintse meg a profilképét> a Versa 2 ikont.
1. A Fitbit alkalmazás Ma lapján
2. Nyomja meg az Értesítések ikont.
3. Az óra hozzárendeléséhez, ha még nem tette, kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat. A hívásokra, a szöveges üzenetekre és a naptárra vonatkozó értesítések
automatikusan aktiválva vannak.
4. Az értesítéseknek a telefonjára telepített alkalmazásokból történő aktiválásához,
aWhatsApp és a Fitbit alkalmazást is beleértve, érintse meg az Alkalmazásokra vonatkozó
értesítések ikont, és aktiválja azokat az értesítéseket, melyeket látni szeretne.
Jegyezze meg, hogy abban az esetben, ha egy iPhon vagy Ipad eszközzel rendelkezik, a Visa
2 eszköz a Naptár alkalmazással szinkronizált minden naptárból jelenít meg értesítéseket. Ha
egy Android telefonnal rendelkezik, a Versa 2 a konfigurálás idején kiválasztott naptár
alkalmazás értesítéseit jelzi ki.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.comoldalt.
A kapott értesítések megjelenítése
Egy értesítés érkezésekor az órája rezegni kezd. Ha nem olvassa el az értesítést az
érkezéskor, a képernyő felső feléről lefelé húzva később megtekintheti.
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Ha az óra akkumulátor töltöttségi szintje kritikusan alacsony az értesítések nem okozzák
a Versa 2 eszköz rezgését vagy a képernyő bekapcsolását.

Az értesítések kezelése
A Versa 2 eszköz legtöbb 30 értesítést tárol, melyet követően az új üzenetek érkezésével
egy időben a legrégebbieket törli.
Az értesítések kezeléséhez:
⚫

⚫

⚫

Az értesítések megtekintéséhez húzza lefelé a képernyő felső részéről, a nagyításához
pedig nyomja meg bármelyik értesítést.
Egy értesítés törléséhez érintse meg az értesítés nagyításához, majd húzza az alsó részre, és
érintse meg a Törlés ikont.
Az összes értesítés egyidejű törléséhez húzza az éresítések felső részére, és érintse
meg a Mindent töröl ikont.
Az értesítések kikapcsolása
Kapcsoljon ki bizonyos értesítéseket a Fitbit alkalmazásból,vagy kapcsoljon ki minden
értesítést a Versa 2 eszköz gyors beállításaiból. Az értesítések kikapcsolása esetén órája
nem rezeg, a képernyője pedig nem kapcsol be, ha telefonjára értesítés érkezik.
Egyes értesítések kikapcsolásához:
1. A Fitbit alkalmazás Ma lapjában
2>Értesítések ikont.

érintse meg a profilképet> a Versa
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2. Kapcsolja ki azokat az értesítéseket, melyeket nem szeretne a telefonjára érkezni.
3. Szinkronizálja óráját a módosítások mentéséhez.
Az összes értesítés kikapcsolásához:
1. Húzza lefelé az óra képernyőjének felső részéről, és érintse meg a

gyors beállítások ikont.

2. Érintse meg a Ne zavarjon ikont. Az összes értesítés, beleértve a célkitűzések
eléréséért kapott gratulációkat és a mozgás emlékeztetőket is, ki vannak kapcsolva.

Legyen tekintettel arra, hogy a „Ne zavarjon” beállítás használata esetén a telefonjára
nem érkezik értesítés mindaddig, amíg nem kapcsolja ki ezt a beállítást.
A telefonhívások fogadása vagy elutasítása
Egy iPhone vagy Android (8,0+) telefonnal összekapcsolt Visa 2 eszköz lehetővé teszi a bejövő
telefonhívások fogadását vagy elutasítását. Ha telefonja egy régebbi Android operációs
rendszerrel rendelkezik, az órájáról visszautasíthatja, de nem tudja fogadni a telefonhívásokat.
Egy hívás fogadásához érintse meg a telefon képernyőjén található zöld telefon ikont. Jegyezze
meg, hogy nem tud az órába beszélni - egy telefonhívás fogadása a közelben lévő telefonon
nyitja meg a hívást.
A hívó fél neve akkor jelenik meg, ha az illető személy rajta van az Ön névjegyzékén,
ellenkező esetben egy telefonszám jelenik meg a képernyőn.
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Válaszoljon az üzenetekre
Válaszoljon közvetlenül az óráján kiválasztott alkalmazások szöveges üzeneteire és
értesítéseire előre meghatározott gyors válaszokkal, vagy a Versa 2 eszköz felé mondott
válaszával. Ez a funkció jelenleg csak egy Android telefonhoz kapcsolt órák esetében áll
rendelkezésre. Az óráról történő üzenetekre válaszolás érdekében tartsa a telefont a közelben
a háttérben működő Fitbit alkalmazással.
Egy üzenetre válaszolásért:
1. Érintse meg az órán lévő értesítést. Az aktuális üzenetek megtekintéséhez húzza
lefelé az óralapon.
2. Érintse meg a Válasz ikont. Ha nem lát üzenetre válaszolási opciót, azt jelenti, hogy a gyors
válaszok nem elérhetők az értesítést küldő alkalmazás számára.
3. Válasszon ki egy szöveges választ a gyors válaszok listából, egy emoji kiválasztásához
pedig érintse meg az emoji ikont
vagy a Több emoji ikont.

. További opciókért érintse meg a Több válasz

ikont és
4. Az üzenetre történő szóban válaszolásért érintse meg a mikrofon
mondja el a szöveget. Ha helyes az üzenet, érintse meg az Elküldés ikont, illetve
az újra próbálásáhozérintse meg a Próbálja újra ikont. Ha az üzenet elküldése
után hibát észlel, az üzenet törlése érdekében 3 másodpercen belül érintse meg a
Törlés ikont.
⚫

A mikrofon által felismert nyelv megváltoztatása érdekében érintse meg a
Nyelvek ikon melletti 3 pont ikont, és válasszon ki egy másik nyelvet.

A további információkért, a gyors válaszok személyre szabását is beleértve, tanulmányozza
ahelp.fitbit.comoldalt.
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Idő üzemmód
A riasztó azért rezeg, hogy felébressze Önt, vagy egy Ön által beállított időpontban
figyelmeztesse. Heti egyszer vagy több nap megjelenő, legtöbb 8 riasztást állíthat be. A
stopperóra segítségével az események időtartamát is mérheti, vagy egy visszaszámláló
stopperórát is beállíthat.
A Riasztók alkalmazás használata
Állítson be egyedi vagy ismétlődő riasztókat a Riasztók
alkalmazással, Egy riasztó
bekapcsolása esetén az órája rezeg. A további információk érdekében tanulmányozza a
help.fitbit.com oldalt.
A riasztó törlése vagy elhalasztása
A riasztó törléséhez nyomja meg a látott jelt (pipa/X). A riasztó 8 perces elhalasztásához
nyomja meg a ZZZ ikont.
A riasztót annyiszor halaszthatja el, ahányszor akarja. A Versa 2 eszköz automatikusan
elhalasztás üzemmódra vált, ha 1 percnél tovább figyelmen kívül hagyja.
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A Stopperóra alkalmazás használata
A stopperóra segítségével mérje az események időtartamát, vagy az óráján található
Stopperóra
alkalmazás segítségével válassza a visszaszámláló stopperórát. A
stopperórát és a visszaszámláló stopperórát egyszerre is használhatja.
Aktivált Mindig bekapcsolt kijelző esetén a képernyő továbbra is kijelzi a stopperórát
vagy a visszaszámláló stopperórát mindaddig, amíg befejeződik vagy kilép az
alkalmazásból.
Jegyezze meg, hogy az Alexa alkalmazással beállított riasztók és stopperórák
különböznek a Riasztók alkalmazásban vagy a Stopperóra alkalmazásokkal
beállítottaktól. Atovábbi információk érdekében tanulmányozza a „Hangvezérlés” menüta
27.oldalon.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
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Tevékenység és Alvás
A Versa 2 eszköz a viselés időtartama alatt folyamatosan számos statisztikát követ, az
óránkénti tevékenységet, a pulzusszámot és az alvást is beleértve. Az adatok az egész nap
folyamán automatikusan szinkronizálódnak, amikor az eszköz a Fitbit alkalmazás
körzetében található.
Az Ön statisztikáinak megjelenítése
A Fitbit Ma alkalmazáshoz való hozzáféréshez az óralapon húzza felfelé, mely alkalmazás
legtöbb 7 statisztikát jelenít meg ezekből a statisztikákból.
Alapvető
statisztikák

Óránként
megtett
lépések
Pulzus

Gyakorlatok

A ma megtett lépések, elégetett kalóriák, aktív percek és az utóbbi 7
napban elért célok előzményei.
Az aktuális órában megtett lépések és azon órák száma, melyben
teljesítette az óránkénti tevékenységi célkitűzését.
Az Ön jelenlegi pulzusszáma és pulzus intervalluma, legyen szó a
nyugalmi pulzusról (amennyiben nincs időintervallumba foglalva),
mindenik pulzus intervallumban eltöltött időről és az Ön kardiófitnesz
pontszámáról.
Azon napok száma, melyeken teljesítette a kitűzött gyakorlatokat ezen
a héten és az 5-nél kevesebb legutóbb nyomon követett gyakorlat

Az Ön menstruációs ciklusának
A
ciklus
információk, szükség esetén.
követése
Alvás

állapotára

vonatkozó

Alvásának időtartam és minősége, valamint az utóbbi 7 nap alvás története

Víz

A mai napon rögzített vízbevitel és az utóbbi 7 napi vízbevitel története.

Élelmiszerek

Az elfogyasztott kalóriák, a felhasználatlan kalóriák és a
makrótápanyag százalékos megosztása.

Testsúly

Jelvények

A célkitűzés elérése érdekében leadandó súlyfölösleg vagy
súlygyarapodás, az Ön aktuális testsúlya és az utolsó súly célkitűzéstől
jegyzett előrehaladás.
Az alábbi napi és a teljes életre szóló jelvények, melyeket kiold.
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A teljes statisztika készlet megtekintéséhez húzza jobbra vagy balra mindenik ikonon. Egy
érték bejegyzéséhez érintse meg a víz piktogram vagy a súly piktogram + ikonját.
Az ikonok átrendezéséhez nyomja meg, és tartsa benyomva egy darabig, majd a pozíció
megváltoztatásához húzza felfelé vagy lefelé. A kijelzett statisztikák kiválasztásához
nyomja meg a képernyő alsó részén található Beállítások ikont.
Megtalálja az órája által a Fitbitalkamazásban észlelt teljes történetet.
A napi tevékenységi célkitűzés követése
A Versa 2eszköz tetszés szerint követi a napi tevékenység célkitűzése felé történő
előmenetelét. A célkitűzés elérésekor az óra rezeg, és gratulál.
Válasszon ki egy célkitűzést
Határozzon meg egy célkitűzést, mely segíti az egészség és a fitnesz területén történő
utazás elkezdésében. Kezdeti célkitűzése, hogy napi10,000 lépést tegyen meg. Válassza a
lépések számának növelését vagy csökkentését, illetve célkitűzésként állítsa be az aktív
perceket, a megtett távolságot vagy az elégetett kalóriákat.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.comoldalt.
Kövesse a Versa 2 eszközön előmenetelét a célkitűzése felé. További információkért
tanulmányozza a”Statisztikáinakmegjelenítése” ikont az előző oldalon.
Óránkénti tevékenységének követése
A Versa 2 eszköz az Ön álló helyzetének követése és mozgásra való emlékeztetése révén
hozzásegíti Önt, hogy az egész nap folyamán aktív maradjon.
Az emlékeztetők arra ösztönzik, hogy óránként legalább 250 lépést megtegyen.
Amennyiben nem tett meg 250 lépést, 10 perccel az óra eltelte előtt a képernyőn egy
emlékeztetőt lát, és egy rezgést észlel. A 250 lépés célkitűzés elérésekor az emlékeztető
kézhezvétele után egy második rezgést észlel, és egy gratulációs üzenetet lát.
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A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.comoldalt.
Az alvás követése
Az alvási idő és az alvásciklusok (a REM-ciklusban, könnyű alvásban és mély alvásban
töltött idő), és az Alvási eredmény (alvásának minősége) történő automatikus követése
érdekében tegye fel lefekvéskor a Versa 2 eszközt lefekvéskor. Az alvási statisztikák
megtekintéséhez, felkeléskor és az alkalmazás ellenőrzésekor szinkronizálja az óráját.
Előfordulhat, hogy azalvásra vonatkozó statisztika megtekintéséhez néhány percet
várnia kell, amíg a Fitbit alkalmazás elemzi az alvásra vonatkozó adatokat.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.comoldalt.
Az alvásra vonatkozó célkitűzés beállítása
Kezdetben 8 órás éjszakai alvást tűzött ki célul. Szükségleteinek megfelelően szabja
személyre ezt a célkitűzést.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.comoldalt.
A lefekvési órára vonatkozó emlékeztető beállítása
A Fitbit alkalmazás az alvási ciklus következetessége javításában való segítség érdekében
folyamatosan lefekvési és felkelési időt tud ájánlani Önnek. Indísa el a lefekvési időre
vonatkozó emlékeztetőt, hogy minden este emlékeztesse a lefekvéshez való készülődési
időre.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.comoldalt.
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Szerezzen az alvási szokásaira vonatkozó információkat
A Versa 2 több alvási mutatót követ, a lefekvési időt, az alvási időt és az egyes
alvásciklusokban eltöltött időt, valamint alvásának általános minőségét is beleértve.
Kövesse alvását a Versa 2 eszközzel, és ellenőrizze a Fitbit alkalmazást annak
megértéséhez, hogy miként hasonlítható össze az Ön alvási mintája az azonos nemű és
életkorú személyekével. Egy Fitbit Premium bérlettel az alvási eredményére vonatkozó
több részletet tekinthet meg annak érdekében, hogy segítse Önt egy jobb alvási szokás
kialakításához és a frissen ébredésben
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.comoldalt.
Jelenítse meg a pulzusszámát
A Versa 2 az egész nap folyamán követi az Ön pulzusát. A szívritmus és a pulzusszám
nyugalmi állapotban történő valós idejű megtekintéséhez húzza felfelé az óralapon. További
információk érdekében tanulmányozza a „Statisztikáinak megjelenítése” menüta 38.
oldalon.Bizonyos óralapok az óra képernyőjén valós időben jelenítik meg Önnek a
pulzusszámot.
Edzés közben a Versa 2 kijelzi szívritmusának intervallumát,hogy segítse Önt az
edzés intenzitásának futás közbeni megcélozásában.
A további információk érdekében tanulmányozza a 46. oldalon található„Pulzus ellenőrzése” menüt.
Az irányított légzés gyakorlása
A Versa 2 eszközről a Relaxáció
alkalmazás 2 személyre szabott irányított légzés
munkamenetet ajánl, hogy segítsen Önnek a nyugodt pillanatok megtalálásában a nap
folyamán. A két perces és az öt perces munkamenetek közül választhat.
alkalmazást.
1. A Versa 2 eszközön nyissa meg a Relaxáció
2. A két perces munkamenet az első opció. Az öt perces munkamenet kiválasztásához
vagy
a választható rezgések kikapcsolásához érintse meg a fogaskerék ikont. A
Relaxációs képernyőre történő visszatéréshez nyomja meg az óráján lévő gombot.
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3.

Az ülés elkezdéséhez érintse meg a lejátszási ikont, és kövesse a képernyőn lévő utasításokat.

A gyakorlat után egy eredményt tekinthet meg, mely megjeleníti a felzárkózást (mennyire
jól követte a légzési ösztönzést), a pulzusszámot a munkamenet kezdetén és végén,
valamint azoknak a napoknak a számát, melyeken ezen a héten irányított légzési üléseket
végzett.
A munkamenet alatt minden értesítés automatikusan ki van
kapcsolva.

A

további

információk

érdekében

tanulmányozza

a

help.fitbit.com oldalt.
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Fitnesz és Gyakorlatok
A Gyakorlatok alkalmazás segítségével kövesse a tevékenységet
Fitbit edző alkalmazás által irányított tevékenységeket

, és fejezze be a

akár a csuklójáról.

A Versa 2 eszközt szinkronizálja a Fitbit alkalmazással, illetve ossza meg a tevékenységet
barátaival és családjával, hasonlítsa össze általános fitnesz szintjét az Önnel azonos
életkorú és nemű személyekével, és sok egyebet.

Egy edzés alatt a Zene
, a Pandora
, vagy a Deezer
alkalmazással az órájáról
zenét átszhat le, vagy ellenőrizheti a telefonján lejátszott zenét. Az órán tárolt zene
lejátszásához, nyissa meg az alkalmazást, és válassza ki a meghallgatni kívánt zenét. Majd
lépjen vissza a Gyakorlatok vagy a Fitbit edző alkalmazásra, és kezdjen el egy edzést. A
lejátszott zene edzés közbeni ellenőrzéséhez, húzza a képernyő felső felétől lefelé, és
érintse meg a Zenevezérlés
ikont. Jegyezze meg, hogy az órán tárolt zene
lehallgatásához egy Bluetooth-tal rendelkező hangeszközt - fülhallgatót vagy hangszórót kell a Versa 2 eszközhöz rendelnie,
További információk érdekében tanulmányozza az 50. oldalon található „Zene és Podcastok” menüt.
A gyakorlatok automata felismerése
A Versa 2 eszköz sok, legalább 15 perces időtartamú intenzív mozgású tevékenységet ismer
fel és rögzít automatikusan. A tevékenységére vonatkozó alapvető statisztikáknak a
gyakorlatok előzményében történő megtekintése érdekében szinkronizálja eszközét.
További információkért, a minimális időtartam tevékenység követése előtti változási módját is beleértve,
tanulmányozza ahelp.fitbit.comoldalt. .
A gyakorlatok követése és elemzése a Gyakorlatok alkalmazás segítségével
Kövessen sajátos gyakorlatokat a Versa 2 Gyakorlatok alkalmazásának segítségével
astatisztikák valós idejű megtekintéséhez, beleértve a pulzusra, elégetett kalóriákra,
valamint
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az eltelt időre vonatkozó adatokat iés egy edzés utáni összefoglalót is a csuklójáról. AGPS
használata esetén a teljes edzési statisztikák, illetve az útvonalra és a járási sebességre
vonatkozó információk érdekében tekintse meg a gyakorlatok történetét a Fitbit
alkalmazásban.
Megjegyzés: A Versa 2 a közelben lévő telefonjának GPS érzékelőit használja a GPS adatok befogásához.
GPS követelmények
A csatlakoztatott GPS minden GPS érzékelővel kompatibilis telefon esetében elérhető.
1. Aktiválja telefonjáról a Bluetooth és GPS funkciókat.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a Versa 2 eszköz hozzá van rendelve a telefonjához.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a Fitbit alkalmazás rendelkezik a GPS vagy a helymeghatározás
szolgáltatások használatával.
4. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott GPS aktiválva van a gyakorlathoz.
a. Nyissa meg a Gyakorlatok alkalmazást, és húzza le a követni kívánt gyakorlat
megkereséséhez.

5.

ikont, és bizonyosodjon meg arról, hogy a
b. Érintse meg a fogaskerék
csatlakoztatott GPS az On/Bekapcsolva pozícióra van beállítva. .
Előfordulhat, hogy ennek az opciónak a megtaláláshoz felfelé kell húznia.
Gyakorlás közben tartsa magánál a telefont.

Egy gyakorlat követése
lkalmazást.
1. A Versa 2 eszközről nyissa meg a Gyakorlatok
2. Húzza el egy gyakorlat megtalálásához, a kiválasztáshoz pedig nyomjon rá a gyakorlatra.
3.

A gyakorlat elkezdéséhez érintse meg a lejátszás

ikont, vagy a tevékenység

szerint a célidő, a távolság vagy a kalóriák kiválasztásához érintse meg a zászló
ikont.
4.

Ha befejezte vagy abba szeretné hagyni az edzést, nyomja meg a
szünet

5.
6.
7.

ikont.

A testedzés folytatásához érintse meg a lejátszás ikont, a befejezéshez pedig a
zászló ikont.
Amikor az alkalmazás kéri, erősítse meg, hogy be kívánja fejezni az edzést.
Ekkor megjelenik edzésének az összefoglalása.
Az összefoglalást tartalmazó képernyő bezárásához nyomja meg a Befejezve gombot.

Megjegyzés:
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⚫

A Versa 2 eszköz 3 valós idejű statisztikát mutat. A statisztikák valós idejű
megtekintéséhez húzza el vagy nyomja meg a középső statisztikát. A látott
statisztikákat mindenik gyakorlat beállításában elrendezheti
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⚫

⚫

Egy gyakorlattal kapcsolatos célkitűzés kiválasztása esetén, célkitűzése felének
megtételekor és a célkitűzés eléréskor az órája rezegni kezd.
Ha a gyakorlat GPS-t használ, az eszköz bal oldalán felül megjelenik egy ikon, mivel az
óra a telefon GPS érzékelőihez csatlakozik. Amikor a képernyő kijelzi a „csatlakoztatva”
üzenetet és a Versa 2 rezegni kezd, a GPS csatlakoztatva van.

A gyakorlatok beállításának személyre szabása és gyors parancsok
Akár az órájából személyre szabhatja az egyes típusú gyakorlatra vonatkozó különböző beállításokat.
A beállítások az alábbiakat foglalják magukban:
Csatlakoztatott GPS A GPS segítségével követi útvonalát
Automatikus

a tevékenység automatikus megszüntetése megálláskor

szünetelés
Turnus kijelzés

bizonyos szintek edzés közbeni elérésekor riasztójelzést kap

Futás felismerés

a Gyakorlatok alkalmazás megnyitása nélkül automatikusan
azonosítja a futást

Mindig bekapcsolt a gyakorlatok alatt tartsa bekapcsolva a képernyőt
képernyő

menüt.
1. A Versa 2 eszközről nyissa meg az Gyakorlatok
2. Húzza el a gyakorlat listán mindaddig, amíg megtalálja a személyre szabandó gyakorlatot.
3.
4.
5.

Érintse meg a fogaskerék
ikont,és tekintse meg a beállitások listát.
A beállításhoz nyomjon meg egy beállítást.
Amikor befejezte, a gyakorlat menühöz való visszatéréshez nyomjon meg egy
gombot, az edzés elkezdéséhez pedig érintse meg a lejátszás ikont.
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A gyors gyakorlat parancsoknak a gyakorlatok alkalmazásból történő megváltoztatásához vagy átrendezéséhez:

1. A Fitbit alkalmazás Ma lapjánérintse meg a profilképet> a Versa 2 ikont.
2. Érintse meg a Gyakorlatra vonatkozó gyors parancsok ikont.
⚫ Egy új gyakorlatra vonatkozó gyors parancs hozzáadásához érintse meg a + ikont, és
válasszon ki egy gyakorlatot.
⚫ Egy gyakorlatra vonatkozó gyors parancs eltávolításához húzza balra egy gyors
parancson.
⚫ Egy gyakorlatra vonatkozó gyors parancs átrendezéséhez, érintse
meg a Szerkesztés ikont, illetve nyomja meg, és tartsa benyomva a
hamburger

ikont, majd húzza felfelé vagy lefelé.

Ellenőrizze az edzésének összefoglalását
Egy edzés befejezésekor, a Versa 2 megjeleníti a statisztikáinak az összefoglalóját.
Szinkronizálja az óráját, hogy a gyakorlatok történetébe mentse az edzéseket, ahol
kiegészítő statisztikákat talál, és a csatlakoztatott GPS használat esetén megtekintheti az
útvonalat és a járási sebességet.
A pulzusának az ellenőrzése
A pulzus intervallumok segítenek a kívánt edzés intenzitás megállapításában. A versa 2
eszköz a pulzusszám kijelzése mellett megjeleníti az aktuális szív intervallumot és az Ön
maximális szívritmusa felé haladást. A Fitbit alkalmazásban megtekintheti egy adott nap
vagy egy adott gyakorlat közben etöltöttidőt. Az Amerikai Szív Egyesület ajánlásán alapuló
három intervallum áll rendelkezésre, vagy létrehozhat egy személyre szabott intervallumot,
ha egy bizonyos pulzusszámmal rendelkezik, melyet megcéloz.
Előre meghatározott pulzus intervallumok
Az alapértelmezési intervallumok az Ön becsült maximális pulzusszámának használatával
vannak kiszámítva. A Fitbit alkalmazás pulzusszámát a 220 mínusz az életkora közös
képlet használatával számítja ki.
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Ikon

Zóna
Zónán
kívül

Számítás

Leírás

Maximális
Pulzusszáma növelhető, de nem elégséges
pulzusszámán ahhoz, hogy gyakorlatnak tekintse.
ak 50%-a alatt

Maximális
Zsírégeté pulzusszámá
nak 50% és
85%-a
s
között

Ez a kis intenzitástól a közepes intenzitásig tartó
gyakorlati zóna. Ez a zóna jó kezdési hely a
kezdők számára. Zsírégető intervallumnak
nevezik, mivel a zsiradékből egy nagyobb
százalék kalória ég el, azonban kisebb a kalória
égetési teljes arány.

Maximális
pulzusszámá
nak 70% és
84%-a
között

Ez egy közepes-nagy intenzitású gyakorlati
zóna. Ebben az intervallumban igénybe veszi, de
nem erőlteti meg magát. Az emberek nagy
részének ez a célzott gyakorlati zóna.

Kardio

Maximális
Csúcspon pulzusszá
mának
85%-a
t
fölött

Ez egy magas intenzitású gyakorlati zóna. Ez a
zóna a teljesítményt és a sebességet javító
rövid munkamenetekből áll.

Jegyezze meg,hogy a pulzusszám szürke, ha órája erősebb leolvasást keres.
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Személyre szabott pulzus intervallumok
Egy bizonyos célkitűzés esetén állítson be egy szívritmus intervallumot vagy egy személyre
szabott maximális pulzusszámot a Fitbit alkalmazásban. Például az elit sportolóknak az
Amerikai Szív Egyesület legtöbb embernek tett ajánlásaitól eltérő célkitűzései lehetnek.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
Edzen a Fitbit edzővel
A Fitbit edző alkalmazás
irányított edzéseket ajánl, mely a csuklóján lévő testsúlyt
használja arra,hogy segítse bárhol formában maradni.

edző alkalmazást.
1. A Versa 2 eszközről nyissa meg a Fitbit
2. Húzza el egy edzés megtalálásához.
3. Érintse meg a kívánt edzést, a kezdéshez pedig érintse meg a lejátszási ikont.
Az edzés szemrevételezéséhez érintse meg a menü a jobb oldalt felül található
ikont.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.comoldalt.

Ossza meg tevékenységét
Egy edzés befejezése után a statisztikák barátokkal és a családdal való megosztásához
szinkronizálja óráját a Fitbit alkalmazással.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
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Kardiofitnesz eredményének megjelenítése
Kövesse a csuklójáról vagy a Fitbit alkalmazásból általános szív- és érrendszeri
képességét. Tekintse meg kardiófitnesz eredményét és kardiófitnesz szintjét, mely az Ön
statisztikáit összehasonlítja az Önnel azonos korú és nemű személyek statisztikáival.
Az óráján felfelé görgetve a Fitbit Ma alkalmazásra megtalálja a pulzusszám piktogramot. Balra
húzva megtekintheti a nap folyamán az adott pulzus intervallumban eltöltött időt. Ismét balra
húzva megtekintheti kardiófitnesz eredményét és kardiófitnesz szintjét.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
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Zene és Podcastok
A kedvelt lejátszási listákat (playlist) tárolja a Versa 2 eszközön, és hallgasson zenét vagy
podcastot fülhallgatókkal vagy Bluetooth hangszórókkal anélkül, hogy szüksége lenne a
telefonra.

Fülhallgató vagy hangszóró csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül
A lejátszási listák óráról történő meghallgatásához csatlakoztasson legtöbb 8 Bluetooth
hangeszközt. Egy új Bluetooth eszköz hozzáadásakor bizonyosodjon meg arról, hogy az
eszköz és a Versa 2 eszköz is hozzárendelési módban van.
Egy új Bluetooth hangeszköz hozzárendeléséhez:
1. Kezdje a hozzárendelési mód aktiválásával a fülhallgatókra vagy a Bluetooth hangszóróra.
>Bluetooth.alkalmazást.
2. A versa 2 eszközről nyissa meg a Beállítások
3. Érintse meg a + Hangeszköz ikont. A versa 2 keresi a közeli eszközöket.

4. Ha a Versa 2 hangeszközt talál a közelben, egy listát jelenít meg a képernyőn.
Érintse meg annak az eszköznek a nevét, amelyet hozzá akar rendelni.
A teljes hozzárendelés esetén a képernyőn egy próba pipa jelenik meg.
Egy másik Bluetooth eszközzel történő zenehallgatáshoz:
1. A versa 2 eszközről nyissa meg a Beállítások

>Bluetooth.alkalmazást.

2. Érintse meg a használni kívánt eszközt vagy rendeljen hozzá egy új eszközt. Majd
várjon egy keveset az eszköz csatlakozásához.
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A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.

Hallgasson személyes zenét és podcastot
A Zene
alkalmazás segítségével a Versa 2 eszközről néhány óra kedvelt éneket és
podcastot tárolhat a csuklójáról történő lejátszás érdekében. A lejátszási listák órára történő
letöltéséhez egy számítógéprevan szüksége, amely az órájával és az ingyenes FitbitConnect
alkalmazással azonos Wi-Fi hálózatra csatlakoztatható. Jegyezze meg, hogy csak a
birtokolt fájlokat továbbíthatja, vagy azokat, amelyekhez nem szükséges licenc. A bérleten
alapuló zene szolgáltatások zenéi nem kompatibilisek a Zene alkalmazásbantörténő
letöltéssel. Az elfogadott bérlet alapú szolgáltatásokra vonatkozó információkért tanulmányozza
a„Deezer használat a Versa 2 eszközön”ejezetet az 53.oldalon és a „andora használat aa Versa
2 eszközön (kizárólag az Egyesült Államokban)” következő oldalon.
Az utasítsokért tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.

Zenevezérlés a Versa 2 eszközzel
Ellenőrizze a Versa 2 eszközön vagy a telefonján lejátszott zenét és podcastokat.

Válassza ki a zene forrását
1. A képernyő felső részéről húzza lefelé, és érintse meg a zenevezérlés ikont.
.
2. Érintse meg a 3 pont ikont.
3. A forrás megváltoztatásához érintse meg a telefon vagy óra ikont.
Ha egy Android telefonnal rendelkezik, a telefonjáról történő zenevezérlésért indítsa el a
BluetoothClasic alkalmazást.
a Versa 2 eszközben>Bluetooth>Állítsa vissza a
1. Nyissa meg a Beállítások alkalmazást
zenevezérlést.
2. Navigáljon a telefonján a Bluetooth beállításokra, ahol listázva vannak a hozzárendelt
eszközök. A telefonja beszkenneli az elérhető eszközöket.
3. Érintse meg a (Klasszikus) Versa 2 eszközt

51

Zenevezérlés
1. Zenelejátszás közben húzza lefelé a képernyő felső részéről,és érintse meg a
zenevezérlés
ikont.
2. Játssza le, állítsa meg vagy érintse meg a nyíl ikont a következő számra vagy az előző darabra
állításhoz.
A hangerő ellenőrzéséért érintse meg a + és - ikont.

Zenevezérlés Spofity alkalmazással
Használja a Versa 2 eszközön a Spofity
alkalmazást a Spofity telefonján, számítógépen
vagy más SpofityConnect eszközön való ellenörzése érdekében. Navigáljon a lejátszási listák
között, mint a zenék, és kapcsoljon át az órájában lévő eszközök között. Vegye figyelembe,
hogy az alkalmazás nem teszi lehetővé az offline zene lejátszást, így a hozzárendelt telefonnak
a közelben kell maradnia és csatlakoztatva kell lennie az internethez. Ennek az alkalmazásnak
a használatához szüksége van egy Spofity Premium bérletre.A Spofity Premiumra vonatkozó
további információk érdekében tanulmányozza a support.spotify.com oldalt.
Az utasításokért tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.

Használja a Pandora alkalmazást a Versa 2 eszközön (kizárólag az Egyesült Államokban)
A Versa 2 eszközhöz kifejlesztett Pandora
alkalmazásával legalább 3 leghallgatottabb
Pandora állomást illetve a legnépszerűbb kiválasztott edzést töltheti le közvetlenül az
órájára. Jegyezze meg, hogy az állomások letöltéséhez szüksége van egy fizetett Pandora
bérletre és egy Wi-Fi csatlakozásra.A Pandora bérletekre vonatkozó további információk érdekében
tanulmányozza a support.spotify.com oldalt.
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Az utasításokért tanulmányozza ahelp.fitbit.com oldalt.

Használja a Deezer alkalmazást a Versa 2 eszközön
A Versa 2 eszközhöz kifejlesztett Deezer
alkalmazással a Deezer és a Flow listákat
közvetlenül a telefonjára töltheti le. Vegye figyelembe, hogy zene letöltéshez szüksége van
egy Deezer bérletre és egy Wi-Fi csatlakozásra. A Deezer bérletekre vonatkozó további
információk érdekében tanulmányozza a support.spotify.com oldalt.
Az utasításokért tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
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Fizetés a Fitbit alkalmazással
A versa 2 eszköz egy NFC chipet foglal magában, mely lehetővé teszi az Ön számára a Hitelés bankkártyák használatát az óráján.

A Hitel- vagy bankkártyák használata
A Fitbit alkalmazás Pénztárca fejezetében állítsa be a Fitbit alkalmazással való fizetést, és használja
az órát vásárlásra az érintés nélküli fizetést elfogadó üzletekben.
Mindig új helyeket és kártya kibocsátókat adunk hozzá a partnerlistánkhoz. Annak
megtekintésére, hogy fizetési kártája működik-e a Fitbit alkalmazással, tanulmányozza a
fitbit.com/fitbit-pay/banks oldalt.

Fitbit alkalmazással fizetés beállítása
A FitbitPay használatához rendeljen hozzá a Fitbit alkalmazás Pénztárca fejezetében
résztvevő bank által kibocsátott legalább 1 hitelkártyát vagy bankkártyát. A pénztárca
az a hely, amelyhez hozzáadhat vagy eltávolíthat egy fizetőkártyát, beállíthat egy
alapértelmezett kártyát az órához, megváltoztathat egy fizetési módot, és ellenőrizheti
az utóbbi vásárlásokat.

érintse meg a profilképet> Versa 2
1. A fitbit alkalmazásban a Ma lapról
ikont.
2. Érintse meg a Pénztárca ikont.
3. Egy fizetőkártya hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Egyes esetekben a bankja kiegészítő vizsgálatokat igényelhet. Egy kártya első
alkalommal történő hozzáadása esetén, egy 4 számjegyből álló PIN kódot
beállítását igényelhetik az órához. Jegyezze meg, hogy szüksége lesz egy jelszó
általi védelemre a telefonjához.
4. Egy kártya hozzáadása után, a telefonja értesítéseinek aktiválásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat (ha még nem tette meg) a beállítás befejezéséhez.
A Pénztárcába legtöbb 6 kártyát adhat hozzá, és kiválaszthatja, hogy milyen alapértelmezett
fizetőkártyát állítson be az órából történő fizetéshez.

54

Vásárlások
Vásároljon a Fitbit alkalmazással történő fizetés használatával bármely üzletben, mely
elfogadja az érintés nélküli fizetéseket. Annak érdekében, hogy tudomást szerezzen arról,
hogy az üzlet elfogadja-e a Fitbit alkalmazással történő fizetést, keresse az alábbi szimbólumot
a fizetési terminálon.

Minden ügyfél, az ausztráliai ügyfelek kivételével.
1. A Fitbit alkalmazással történő fizetés beállítása
⚫
Ha gyors vezérlő gombként a Fitbittel való fzetést választotta, tartsa benyomva 2
másodpercig az órán lévő gombot
⚫

A képernyő felső részéről húzza lefelé, és érintse meg az ikont.

Fizetés a Fitbit alkalmazással, ha a gomb számára egy másik gyors parancsot
választott ki.
2. Ha a terminál kéri, vezesse be a 4 számjegyből álló óra PIN kódot. Az Ön alapértelmezett
kártyája megjelenik a képernyőn.
3. Az alapértelmezett kártyával való fizetéshez tartsa csuklóját a fizetési terminál
mellett. Egy másik kártyával fizetéshez, húzza el a használni kívánt kártya
megtalálásához, és tartsa csuklóját a fizetési terminál mellett.
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Ausztrál ügyfelek
1. Amennyiben egy ausztrál bank által kibocsátott hitelkártyával vagy bankkártyával
rendelkezik, a fizetéshez tartsa az órát a fizetési terminál mellett. Ha kártyáját egy
Ausztrálián kívüli bank bocsátotta ki, vagy ha nem az Ön alapértelmezett
kártyájával akar fizetni, végezze el a fentii fejezet 1-3 lépését.
2. Ha a terminál kéri, vezesse be a 4 számjegyből álló óra PIN kódot.
3. Amennyiben a vásárlás összege meghaladja a 100 USD AU, kövesse a fizetési
terminál utasításait. Ha a terminál kéri a PIN kódot, vezesse be a kártyája (nem az
órája) PIN kódját.
A kifizetés teljesítésekor az órája rezegni kezd, és egy megerősítés jelenik meg a
képernyőjén
Ha a fizetési terminál nem ismeri fel a Fitbit alkalmazással történő fizetést, bizonyosodjon
meg arról,hogy az óralap közel van a kártyaolvasóhoz, és a kasszás tudja, hogy érintkezés
nélküli fizetést használ.
A több biztonság érdekében a Fitbit alkalmazással történő fizetéshez a Versa 2 eszközt
a csuklóján kell hordania.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.
Az előre meghatároztt kártya kicserélése
lapjában érintse meg a profilképet> a Versa 2
1. A Fitbit alkalmazás Ma
ikont.
2. Érintse meg a Pénztárca ikont.
3. Találja meg azt a kártyát, amelyet alapértelmezettként akar beállítani.
4. Érintse meg aA Versa 2 eszközön alapértelmezettként beállított

Fizessen a tranzitért
Használja a Fitbit alkalmazással történő fizeést, ha az érintkezés nélküli hitelkártyával vagy
bankkártyával való fizetést elfogadó tranzit olvasókra tér át vagy tér vissza (az utazás kezdetén és
végén).Az órával történő fizetéshez kövesse az 54.oldalon található „Hitelkártyaés bankkártya
használata” menüben felsorolt lépéseket.
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A Fitbit órájából ugyanazzal a kártyával fizessen a tranzit olvasó megérintésekor az utazása kezdetén
és végén. Az utazás megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy fel van töltve az eszköze.

57

Az újraindítás és Törlés frissítése
Bizonyos hibaelhárítási lépésekhez szükséges az óra újraindítása, a törlés pedig akkor hasznos,
ha a Versa 2 órát egy másik személynek akarja felajánlani. Frissítse az órát, hogy a Fitbit
operációs rendszer új frissítéseihez jusson.

A Vresa 2 eszköz frissítése
A jellemzők legújabb fejlesztéseinek és a termékfrissítések elérése érdekében frissítse az óráját.
A Fitbit alkalmazás kijelzi, ha elérhető egy frissítés a telepítéshez. A frissítés elkezdése
után a Versa 2 eszközön és a Fitbit alkalmazásban megjelenik egy folyamatjelző a frissítés
letöltődése közben, majd telepítődik. A frissítési folyamat alatt tartsa az óráját és telefonját
egymáshoz közel.
Megjegyzés: A Versa 2 eszköz frissítése kérhető az akkumulátor számára is.Azt ajánljuk, hogy a
frissítés elkezdése előtt csatlakoztassa az órát a töltőhöz.

A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.

A Versa 2 újraindítása
Az óra újraindításához nyomja meg és tartsa benyomva a gombot 10 másodpercig ,
mindaddig, amíg a képernyőn megjelenik a Fitbitvédjegy.
Az óra újraindítása újraindítja az eszközt, azonban nem töröl semmilyen adatot.
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A Versa 2 eszközön kis lyukak vannak a magasságmérő és a mikrofon részére. Ne próbálja az eszközt
úgy újraindítani, hogy ezekbe a nyílásokba különböző elemeket helyez, például csatokat, mivel
megrongálhatja a Versa 2 eszközt.

A Versa 2 kikapcsolása
Az óra kikapcsolásához nyissa meg a Beállítások alkalmazást

>Mire

vonatkozóan?>Kikapcsolás Az óra elindításához nyomja meg a gombot.
A Versa 2 hosszú távú tárolására vonatkozó információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com
oldalt.

Törlés a Versa 2 eszközön
Ha a Versa 2 eszközt egy másik személynek akarja adni, vagy vissza akarja küldeni, előbb
törölje személyes adatait.
A Versa 2 eszközben nyissa meg a beállítások alkallmazást
beállításra.

>Mire vonatozósn?>Visszatérés a gyári

59

Hibaelhárítás
A Versa 2 nem megfelelő működése esetén tanulmányozza az alábbi hibaelhárítási
útmutatót. További információk érdekében látogasson el a help.fitbit.com oldalra.

A pulzus jelzés hiánya
A Versa 2 folyamatosan követi az Ön pulzusát edzés közben és egész nap folyamán. Ha az
órán található szívfrekvencia érzékelő nehézségekbe ütközik egy jel megtalálásában,
szaggatott vonalak jelennek meg.

Ha az órája nem észlel pulzus jelt, legelőször arról bizonyosodjon meg, hogy az eszköz
beállítás alkalmazásában aktiválta a szívritmus követés funkciót. Ezután a csuklón történő
lejjebb vagy feljebb helyezésével, illetve az óraszíj megszorításával vagy
fellazításával.győződjön meg arról, hogy megfelelően hordja az órát. A Versa 2 órának
érintkeznie kell a bőrével. Miután karját rövid ideig mozdulatlanul és egyenesen tartja, az
órának ismét éreznie kellene a pulzusszámot.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.

GPS jel hiánya
A környezeti tényezők, beleértve a magas épületeket, a sűrű erdőket, a hegyoldalakat is,
még a vastag felhőrétegek is zavarhatják telefonjának a GPS műholdakhoz való
csatlakozási képességét.
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Ha telefonja egy gyakorlat közben GPS jelt keres, a képernyő felső részén a „csatlakozik”
jelzés jelenik meg.

Az optimális eredmények érdekében az edzés elkezdése előtt várjon, hogy a telefon jelt
kapjon.

Nem tud Wi-Fi hálózathoz csatlakozni
Ha a Versa 2 nem tud a Wi-Fi hálózathoz csatlakozni, lehetséges, hogy nem megfelelő
jelszavat vezetett be, vagy megváltoztatták a jelszót

lapjában érintse meg a profilképet> a Versa 2
1. A Fitbit alkalmazás Ma
ikont.
2. Érintse meg a Wi-Fi beállítások> Következő lépés ikont.
3. Érintse meg azt a hálózatot, amelyet használni> Eltávolítani akar
4. A Wi-Fi hálózathoz történő újracsatlakozáshoz nyomja meg a Hálózat hozzáadása
ikont, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
A Wi-Fi hálózat megfelelő működésének ellenőrzéséhez csatlakoztasson egy másik
eszközt a hálózatához, ha sikeres a csatlakoztatás, próbálja újra az óra csatlakoztatását.
Amennyiben a Vesa 2 eszköz nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, bizonyosodjon meg arról,
hogy az órát egy kompatibilis hálózathoz próbálja csatlakoztatni. A legjobb eredmények
érdekében használja az otthoni Wi-Fi hálózatot. A Versa 2 nem tud csatlakozni a Wi-Fi 5GHz
hálózathoz, a vállalati hálózatokhoz vagy azokhoz a hálózatokhoz csatlakozni, melyekhez
hitelesítés szükséges, bérletek vagy profilok. A kompatibilis hálózat típus lista érdekében
tanulmányozza a „Wi-Fihálózatra csatakozás” menüt a 9. oldalon.
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Miután ellenőrizte, hogy a hálózat kompatibilis, indítsa újra az órát, és próbáljon meg újra
csatlakozni a Wi-Fi hálózatra. Ha a rendelkezésre álló hálózatok listájában kijelzett más
hálózatokat lislát megjelenítve, de nem látja a kedvelt hálózatot is, helyezze az órát a
routerhez közelebb.
Ha személyes zenét vagy podcastokat próbál letölteni, bizonyosodjon meg arról, hogy a
Versa 2 eszköz és a számítógépe ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz vannak csatlakoztatva.
Az erősebb Wi-Fi csatlakoztatás érdekében tartsa az órát közel a routerhez.
A további információk érdekében tanulmányozza a help.fitbit.com oldalt.

Egyéb problémák
Ha az alábbi problémák bármelyikével szembesül, indítsa újra az eszközt.
⚫
⚫
⚫

Nem szinkronizál
Nem válaszol az érintésre, húzásra vagy a gombnyomásra
Nem követi a lépéseket vagy egyéb adatokat.

Az óra újraindítására vonatkozó útmutató érdekében tanulmányozza az 58. oldalon található „A
Versa 2 újraindítása” menüt. További információkért, vagy az Ügyfélszolgálattal való
kapcsolatfelvétel érdekében tanulmányozza ahelp.fitbit.com oldalt.
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Általános információk és jellemzők

Érzékelők
A Fitbit Versa 2 az alábbi érzékelőket és motorokat tartalmazza:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Egy 3 tengelyes MEMS gyorsulásmérő, mely követi a mozgás mintákat.
Egy magasságmérőt, mely a magasság változásait követi.
Egy szívritmus követési optikai eszköz
Egy környezeti világítás érzékelő
Egy mikrofon
Egy motor a rezgésekhez

Anyagok
A Versa 2 óra tokja és szíja galvanizált alumíniumból készült. Mivel a galvanizált
alumínium a nikkelre érzékeny személyeknél allergiás reakciót kiváltó nikkel darabokat
tartalmazhat, minden Fitbit termék nikkel tartalma tiszteletben tartja az Európai Unió
nikkelre vonatkozó kényszerítő irányelvét.
A Versa 2 óra klasszikus szíja a sok sportórához használt hasonlóan kényelmes, kiváló
minőségű műkaucsukból készült.

Wireless technológia
A Versa 2 eszköz egy 4.0Bluetooth rádióvevőt, W-Fi chipet és NFC chipet tartalmaz.

Feedback Haptic
A Versa 2 a riasztókhoz egy rezgés motort, célkitűzéseket, értesítéseket, emlékeztetőket és
alkalmazásokat tartalmaz.

63

Akkumulátor
A Versa 2 eszköz egy újratölthető lítium-polimer akkumulátort tartalmaz.

Memória
A Versa 2 eszköz 7 napig tárolja az Ö adatait, beleértve a napi statisztikákat, az alvásra
vonatkozó információkat és a gyakorlatok történetét. Az adatokhoz való hozzáféréshez a
történetéből szinkronizálja az órát a Fitbit alkalmazással. Bizonyosodjon meg arról, hogy
az egész nap folyamára aktiválta a szinkronizálás opciót.

Kijelző
A Versa 2 egy színes AMOLED kijelzővel rendelkezik.

Szíjméret
AÓraszíj méret alább vannak feltüntetve. Vegye figyelembe, hogy a külön árult kiegészítő
karkötők csekély mértékben változók lehetnek.
Kis szíj

Egy 5.5 - 7.1 hüvelyk (140 - 180 mm) kerületű csuklót ér át.

Nagy szíj

Egy 7.1 - 8.7 hüvelyk (180 - 220 mm) kerületű csuklót ér át.
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Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet

14° -113° F között
(-10° - 45° C között)

Működési hőmérséklet

-4°-14° F között
(-20° - -10° C között)
113°- 140°F között
(45° - 60° C között)

Vízállóképesség

50 méternél kisebb mélységig vízálló

Maximális működési magasság

28,000 láb
(8,534 m)

Tudjon meg többet
Annak érdekében, hogy többet tudjon meg az órájáról, a fejlődés Fitbit alkalmazásban való követéséről,
valamint az egészséges szokások kialakításáról a Fitbit Premiummal, látogasson el a help.fitbit.com
oldalra.

Visszaküldési politika és szavatosság
A szavatosságra és a fitbit.com visszaküldéi politikára vonatkozó
információkat afitbit.com/legal/returns-and-warranty címen talál.
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A szabályzásra és a biztonságra vonatkozó értesítések
Megjegyzés a felhasználó számára: A bizonyos régiókra vonatozó szabályozás tartalma az
Ön eszközén is megtekinthető. A tartalom megtekintéséhez:
Beállítások>Mire vonatkozóan? >Előírásra vonatkozó információk

USA: A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) nyilatkozata
FB507 modell
FCC ID (FTC ID): XRAFB507
Értesítés a felhasználó részére: Az FTC ID felhasználónak küldött értesítés is megtekinthető
az Ön eszközén. A tartalom megjelenítéséhez:
Beállítások >Mire vonatkozóan? > Előírásra vonatkozó információk
A gyártó megfelelési nyilatkozata
Egyedi azonosító: FB507
Felelős fél - Elérhetőség: USAFremont utca 199. szám, 14.
emelet,
San Francisco, CA
94105
Egyesült
Államok, 877623-4997
FCC megfelelési nyilatkozat (a 15. fejezet tárgyát képező
termékekre vonatkozóan) Ez az eszköz tiszteletben tartja az FCC
rendelkezés 15. fejezetét.
A működés az alábbi két feltételnek alárendelt:
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1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciákat.
2. Ez az eszköz bármely interferenciát engedélyez, beleértve azokat s, amelyek
az eszköz nem kívánt működését okozhatják.
FCC figyelmeztetés
A megfelelősségért felelős fél által közvetett módon nem jóváhagyott változások
vagy módosítások hatályon kívül helyezhetik a felhasználó eszköz használatára
vonatkozó illetékességét.
Megjegyzés: Az eszközt kipróbálták, és megállapították, hogy tiszteletben tartja a B
osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeit az FCC Szabályozások 15.
fejezetének megfelelően. A határértékek úgy vannak elképzelve, hogy megfelelő
védelmet biztosítson a káros interferenciák ellen egy lakó berendezésben Ez az eszköz
rádiófrekvencia energiát képes létrehozni, használni és sugározni, és ha nincs az
utasításoknak megfelelően felszerelve és használva, káros interferenciát okozhat a
rádióvétellel. Mindezek ellenére nem tudjuk szavatolni, hogy egy bizonyos eszközben
nem keletkezik interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy
televíziós vételben, melyet az eszköz ki- és bekapcsolása idézhet elő, arra buzdítjuk a
felhasználót, hogy az alábbi egy vagy több intézkedés révén próbálja meg javítani az
interferenciát:
⚫
⚫
⚫

⚫

A vevőantenna újracsatlakoztatása vagy áthelyezése.
A berendezés és a vevőkészülék közti távolság növelése.
A berendezés a vevőkészüléktől eltérő áramkörből táplált csatlkaozóaljzathoz való
csatlakoztatása.
Tanácsadásért lépjen kapcsolatba a szállítóval vagy egy tapasztalt rádiós/tévés szakemberrel.

Ez az eszköz eleget tesz a nyilvános vagy nem ellenőrzött helyeken történő
rádiófrecvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó FCC és IC követelményeknek.

Kanada IndustryCanada (IC) Nyilatkozat
FB507 modell/modellek
IC 8542A-FB507
Értesítés a felhasználó részére: Az IC, ID felhasználónak küldött értesítés is megtekinthető az
Ön eszközén. A tartalom megjelenítéséhez:
Beállítások> Mire vonatkozóan? > Előírásra vonatkozó információk
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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
Ez az eszköz eleget tesz a nyilvános vagy nem ellenőrzött helyeken történő rádiófrecvenciás
sugárzásnak való kitettségre vonatkozó FCC és IC követelményeknek.
Cet appareil est conformeauxconditions de la IC en matière de RF dans des
environnementspublicsouincontrôlée
IC értesítés a felhasználók számára angol/francia nyelven a RSS GEN közleménynek
megfelelően. Az eszköz mentesítve lévén az RSS szabványok alól tiszteletben tartja az
IndustryCanada engedélyt.
A működés az alábbi két feltételnek alárendelt:
1. Ez az eszköz nem tud interferenciát okozni.
2. Ez az eszköz bármely interferenciát engedélyez, beleértve azokat s, amelyek az
eszköz nem kívánt működését okozhatják.
Cet appareil est conformeavecIndustrieCanada RSS standard exempts de licence (s).
Sonutilisation est soumise à Les deuxconditionssuivantes:
1. cet appareil ne peutpasprovoquer d’interférences et
2. cet
appareildoitaccepterTouteinterférence,
y
compris
interférencesquipeuventcauser un mauvaisfonctionnement du dispositif

les

Egyszerűsített EU megfelelési nyilatkozat
A jelen irattal a Fitbit Inc. kinyilvánítja, hogy az FB507 modellű rádió berendezés megfelel
a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelési nyiilatkozat teljes szövege
elérhető az alábbi internetes oldalon: www.fitbit.com/safety
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
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Fitbit, Inc. Erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB507 die Richtlinie
2014/53/EU
erfüllen.
Der
vollständige
Wortlaut
der
EUKonformitätserklärungenkannunterfolgenderInternetadresseabgerufenwerden:
www.fitbit.com/safety
Declaración UE de Conformidad simplificada
Por la presente, Fitbit, Inc. declaraque el tipo de dispositivo de radioModelo FB507 cumple
con la Directiva 2014/53/UE. El textocompleto de la declaración de conformidad de la UE
estádisponible en la siguientedirección de Internet: www.fitbit.com/safety
Déclaration UE de conformité simplifiée
Fitbit, Inc. déclare par la présenteque les modèles d’appareilsradio FB507 sontconformes à
la
Directive
2014/53/UE.
Les
déclarations
UE
de
conformitésontdisponiblesdansleurintégralitésur le site suivant: www.fitbit.com/safety
Dichiarazione di conformità UE semplificata
Fitbit, Inc. dichiarache il tipo di apparecchiaturaradioModello FB507 è
conformeallaDirettiva 2014/53/UE. Il testocompleto della dichiarazione di conformità
UE è disponibilealseguenteindirizzo Internet: www.fitbit.com/safety

IP-védettség
Az FB507 modell IP XB vízállósággal rendelkezik az IEC 60529 szabvány alapján 50
méternél kisebb mélységben
Termékének IP értékeléséhez való hozzáférésének tanulmányozása érdekében kérjük,
tanulmányozza a jelen fejezet első elejét
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Argentna
C-23275

Ausztrália és Új-Zéland

Fehéroroszország

Vámunió

Kína
Értesítés a felhasználó számára: a szabályozás tartalma az Ön készülékén is megtekinthető.
Utasítások a tartalomnak az Ön menüjéből való megtekintéséhez:
Beállítások >Mire vonatkozóan? > Előírásra vonatkozó információk
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ChinaRoHS
Part Name
FB507 modell

Mérgező és veszélyes anyagok és elemek
铅
(Pb)

醚
(Hg)

(Cd)

(Cr(VI))

(PBB)

(PBDE)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Cable)
Töltőkábel
本表格依据
O
(Charging SJ/T 11364
O 的规定编制

O

O

O

O

(Szíj és kapocs)
(Electronics)
-(Battery)
O

O = GB/T 26572
(azt jelzi, hogy az alkatrész minden homogén anyagának minden mérgező és veszélyes
anyaga a GB/T 26572 szabványban előírt koncentráció határérték követelmény alatt
van.)
X = GB/T 26572(azt jelzi, hogy az alkatrész legalább egy homogén anyagának mérgező és veszélyes
anyag tartalma meghaladja a GB/T 26572 szabványban előírt koncentráció határérték követelményt).

CMIIT ID 2019DJ7444
Frekvenciasáv 2400-2483.5 MHz NFC: 13.56MHz
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Átvitt teljesítmény Max EIRP, 15.4dBm
Elfoglalt sávszélesség BLE: 2MHz, BT: 1 kHz, NFC: 2.3 kHz, WiFi: 20MHz Modulációs
rendszer BLE: GFSK, BT: ASK, WiFi: DSSS/OFDM DSSS/OFDM
A csomagoláson megjelenített CMIT ID

India
Értesítés a felhasználó részére: Az erre a régióra vonatozó szabályozás tartalma az Ön
eszközén is megtekinthető. A tartalom megtekintéséhez:
Beállítások>Mire vonatkozóan? >Szabályozásra vonatkozó információk

Indonézia
62652/SDPPI/2019
3788

Izrael

Japán
Értesítés a felhasználó részére: Az erre a régióra vonatozó szabályozás tartalma az Ön eszközén is
megtekinthető. A tartalom megtekintéséhez:
Beállítások > Mire vonatkozóan? > Szabályozásra vonatkozó információk

72

Mexikó

La operación de este equipoestásujeta a las siguientesdoscondiciones:
1. Es posibleque este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivodebeaceptarcualquier interferencia, incluyendo la
quepuedacausarsuoperación no deseada

Marokkó

AGREE PAR L’ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 20768 ANRT
2019 Date d’agrément: 29/08/2019

Nigéria
Ennek a kommunikációs eszköznek a csatlakoztatását és használatát a Nigériai
Kommunikációs Bizottság engedélyezte.

Omán

OMAN - TRA
TRA/TAR/7991/19
D090258
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Pakisztán
TAC szám: 9.9585/2019

Modell: FB507
Sorozatszám:
Tanulmányozza a dobozt
Gyártás éve: 2019

Fülöp-szigetek
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Szerbia

Dél-Korea

Fordítás
A B osztályú eszközök (háztartási sugározási kommunikációs eszközök) az EMC
bejelentés rendeltetése főként a háztartási (B osztály),és minden területen használható, ahol
ez az eszköz megvásárolható.

Tajván
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。
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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。
Fordítás:
12. cikkely:
A vállalatok, cégek vagy a felhasználók engedély nélkül nem változtathatják meg a
frekvenciát, nem növelhetik a teljesítményt, illetve nem módosthatják meg az
engedélyezett alacsony frekvenciájú elektromos eszköz eredeti kivitelezését.
14. cikkely:
Az alacsony frekvenciájú elektromos berendezések használata nem befolyásolja a
navigálási biztonságot, és nem zavarja a törvényes kommunikációval, interferencia
megállapítása esetén a szolgáltatást a javítások végrehajtásáig felfüggesztik, az
interferencia pedig megszűnik. Az előző cikkelyben rögzített törvényes kommunikáció a
távközlésekre vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően működő wireless
távközlésekre vonatkozik. Az alacsony frekvenciájú elektromos berendezéseknek ellen kell
állniuk az elektromos sugárzású elektromos berendezések, a törvényes vagy ipari
kommunikációk berendezések és alkalmazások interferenciájának.
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。
Fordítás
„A mértéktelen használat látásromláshoz

vezet.”

Minden 30 perc használat után 10 perc szünet
szükséges.
A termék nem ajánlott 2 éven aluli gyermekek számára. A 2 éves vagy a 2 év fölötti gyermekek
ne nézzék a képernyőt egy óránál hosszabb ideig.
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。
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⚫

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。

⚫
⚫

Fordítás:
Akkumulátor figyelmeztetés
Az eszköz lítium-ion akkumulátorral működik.
Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása esetén csökkenhet az eszköz lítium-ion
akkumulátorának élettartama, vagy fennáll az eszköz meghibásodásának kockázata, tűz,
kémiai eredetű égés, elektrolit kiömlés és/vagy testi sérülés veszélye.
Ne szedje szét, ne lyukassza ki, illetve ne rongálja meg az eszközt vagy az akkumulátort.
⚫ Ne távolítsa el és próbálja meg kivenni az akkumulátort, melyet a felhasználó nem tud
kicserélni.
⚫ Ne tegye ki az akkumulátort nyílt lángnak, robbanásnak vagy egyéb veszélyeknek.
⚫ Ne használjon éles eszközöket az akkumulátor eltávolításához.
⚫
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TaiwanRoHS
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Egyesült Arab Emirátusok
TRA bejegyzési szám: ER73716/19
Szolgáltató száma: DA35294/14
Modell: FB507
Típus: Okosóra

Zambia

ZMB / ZICTA / TA / 2019 / 8 / 21

Biztonsági nyilatkozat
Az eszközt a biztonsági jóváhagyás érdekében az EN szabvány előírásainak megfelelően
tesztelték: EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013.
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©2019 Fitbit, Inc. Minden jog fenntartva. A Fitbit és a Fitbit embléma kereskedelmi
védjegyek vagy a Fitbit USA-ban és más országokban bejegyzett kereskedelmi
védjegye.
A
Fitbit
kereskedelmi
védjegyek
teljesebb
listáját
megtalálja
ahttp://www.fitbit.com/legal/trademark-listcímen. A harmadik felek feltüntetett védjegyei az illető
tulajdonosok tulajdonait képezik.

