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Začíname 

Fitness náramok Ace 2 navrhnutý pre deti od šiestich rokov pomáha budovať zdravé návyky. 

Venujte, prosím, chvíľu prečítaniu úplných bezpečnostných informácií na adrese 

fitbit.com/safety. Zariadenie Ace 2 neslúži na poskytovanie údajov lekárskej alebo vedeckej 

povahy. 

Čo je v balení 

Balenie zariadenia Ace 2 obsahuje: 

Fitness náramok Nabíjací kábel 

Odnímateľný remienok na zariadení Ace 2 sa predáva samostatne a je dodávaný v rôznych 

farbách. 
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Nastavenia zariadenia Ace 2 

Na telefón, tablet alebo počítač, s ktorým bude dieťa používať zariadenie Ace 2 primárne, 

nainštalujte aplikáciu Fitbit pre operačný systém iOS, Android alebo Windows 10. Prihláste sa 

alebo si v aplikácii Fitbit vytvorte vlastný účet. Potom vytvorte rodinný účet a účet dieťaťa. 

Zariadenie Ace 2 pripojte k účtu vášho dieťaťa – tým prenesiete (alebo synchronizujete) dáta 

na hlavnú stránku aplikácie Fitbit. Podrobné pokyny na nastavenie nájdete v časti nápoveď. 

Pri zakladaní účtu sa od vás budú vyžadovať informácie ako je napríklad výška vášho dieťaťa, 

ktoré pomáhajú pri výpočte aktivity. Dieťaťu môžu posielať priame správy a pozvánky k účasti 

na výzvach iba iní členovia vášho rodinného účtu alebo Fitbit priatelia, ktorých schválite. 

Po dokončení nastavenia si prečítajte sprievodcu, aby ste sa dozvedeli o svojom novom 

zariadení viac, a potom sa pustite do objavovania aplikácie Fitbit. 

Ak chcete využiť niektoré funkcie a zobraziť všetky dáta zhromaždené zariadením Ace 2, 

otvorte v aplikácii Fitbit detský režim. 

Nabíjanie zariadenia 

Výdrž batérie je pri plne nabitom náramku Ace 2 až 5 dní. Výdrž batérie sa líši podľa použitia 

a ďalších faktorov, napríklad animované ciferníky vyžadujú častejšie nabíjanie. 

Nabíjanie náramku Ace 2: 

1. Nabíjací kábel zapojte do USB portu svojho počítača či nabíjačky s certifikáciou UL. 

2. Druhý koniec nabíjacieho kábla priblížte k zadnej strane zariadenia a počkajte, kým sa 

nadviaže spojenie magnetom. Uistite sa, že výstupky na konci nabíjačky doliehajú k 

portu na zadnej strane zariadenia. 
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Plné nabitie trvá 1-2 hodiny. Keď sa zariadenie nabíja, môžete stlačením tlačidla skontrolovať 

stav batérie. Úplne nabité zariadenie ukazuje ikonu usmievajúcej sa plnej batérie. 

Prezeranie vašich údajov v aplikácii Fitbit 

Ak svoje zariadenie Ace 2 synchronizujete, prevedú sa vaše údaje do aplikácie Fitbit. Tam 

potom môžete sledovať informácie o svojej aktivite a spánku, zúčastniť sa výziev a mnoho 

ďalšieho. Najlepšie výsledky dosiahnete zapnutím funkcie all-day-sync (celodenná 

synchronizácia), aby sa zariadenie Ace 2 pravidelne synchronizovalo s aplikáciou. 

Ak funkciu all-day-sync (celodenná synchronizácia) vypnete, zariadenie odporúčame 

synchronizovať aspoň raz denne. Ak sa zariadenie Ace 2 nachádza v dosahu príslušného 

zariadenia, synchronizuje sa automaticky vždy, keď otvoríte aplikáciu Fitbit v detskom režime. 

V aplikácii tiež môžete kedykoľvek použiť možnosť Sync Now (Synchronizovať teraz). 

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com. 
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Nosenie zariadenia Ace 2 

Náramok Ace 2 noste na zápästí. Ak ste si zakúpili doplnkový remienok, riaďte sa pokynmi 

uvedenými v časti „Výmena remienka“ na ďalšej strane. 

Nosenie 

Zariadenie Ace 2 noste asi 1,5 cm nad zápästím (zodpovedá šírke prsta). 

 

Dominantná ruka 

Aby bolo meranie čo najpresnejšie, musíte zadať, či náramok Ace 2 nosíte na svojej 

dominantnej ruke. Dominantná ruka je tá, ktorou píšete a jete. Zariadenie je prednastavené na 

nedominantnú ruku. Ak ho budete nosiť na dominantnej ruke, zmeňte v aplikácii Fitbit 

príslušné nastavenie. 
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Výmena remienka 

Zariadenie Ace 2 sa dodáva spolu s remienkom. Oba sa dajú vymeniť za doplnkové remienky, 

ktoré sa predávajú samostatne. Rozmery remienkov nájdete v časti „Veľkosť remienka“ na 

strane 26. Ak vás zaujímajú väčšie veľkosti alebo iné typy náramkov, podotýkame, že 

zariadenie Ace 2 je kompatibilné s klasickými remienkami k zariadeniu Inspire. 

Odopnutie remienka 

Ako odopnúť remienok: 

1. Zariadenie držte displejom k sebe tak, aby tlačidlo bolo na ľavej strane. 

2. Jemným zatlačením na hornú časť zariadenia ho pretlačte zadným otvorom na 

remienku v oblasti zápästia. 

 

Pripevnenie nového remienka 

Pripnutie remienka: 

1. Zariadenie držte zadnou časťou k sebe tak, aby tlačidlo bolo na pravej strane. 

2. Remienok držte zadným otvorom k sebe tak, aby priestor na tlačidlo bol na pravej 

strane. 
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3. Vložte hornú časť zariadenia do ohybného remienka a potom jemne zatlačte spodnú 

časť. Zariadenie Ace 2 je bezpečne na svojom mieste, ak k nemu okraje remienka 

presne doliehajú. 
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Základy 

Zistite, ako najlepšie zariadenie ovládať, sledovať úroveň nabitia batérie a starať sa o neho. 

Ovládanie zariadenia Ace 2 

Zariadenie Ace 2 má dotykový OLED displej a 1 tlačidlo. 

Zariadenie Ace 2 sa ovláda ťukaním na displej, posúvaním obrazovky prstom nahor a nadol 

alebo stlačením tlačidla. Ak nie je používaný, displej sa za účelom šetrenia batérie vypne. 

Základné ovládanie systému 

Domovskou obrazovkou sú hodiny. Na obrazovke s hodinami: 

• Na prechádzanie aplikácií nainštalovaných na zariadení Ace 2 posuňte obrazovku 

nadol. Pre spustenie aplikácie ju najskôr nájdite posúvaním obrazovky a potom na ňu 

ťuknite. 

• Na zobrazenie denných štatistík posuňte obrazovku dohora. 
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Rýchle nastavenia 

K niektorým nastaveniam sa dá rýchlo dostať podržaním tlačidla na zariadení. Ťuknutím na 

nastavenie ho potom vypnete alebo zapnete. Ak nastavenie vypnete, ikona sa zobrazí tlmene 

a bude prečiarknutá čiarou. 
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Na obrazovke Quick Settings (Rýchle nastavenia): 

o Kontrola úrovne nabitia batérie 

o Zmena nastavenia Screen Wake (Budenie displeja). Keď je zapnutá funkcia Screen 

Wake (Budenie displeja), displej sa zapne, keď zápästie otočíte smerom k sebe. 

o Zapnutie a vypnutie oznámení. Keď je zapnutá funkcia Notifications (Oznámenia), 

zariadenie Ace 2 zobrazuje oznámenia z telefónu, ak sa nachádza v blízkosti. Viac 

informácií nájdete v časti „Oznámenia“ na strane 14. 

Starostlivosť o zariadenie Ace 2 

Je dôležité zariadenie Ace 2 pravidelne čistiť a sušiť. Viac informácií nájdete na 

fitbit.com/productcare. 

  

STLAČTE A DRŽTE 
:02 
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Zmena nastavenia dizajnu hodín 

Vo Fitbit Clock Gallery (Galéria hodín pre Fitbit) si môžete vybrať z rôznych dizajnov hodín. 

Je tu k dispozícii aj niekoľko detských dizajnov hodín. Majte na pamäti, že animované 

ciferníky vyžadujú častejšie nabíjanie. 

Ak chcete dizajn hodín zmeniť: 

1. Keď je zariadenie v dosahu telefónu, na hlavnej stránke aplikácie Fitbit ťuknite na 

ikonu Account (Účet) (  > Ace 2. 

2. Ťuknite na Clock Faces (Dizajn hodín) > All Clocks (Všetky hodiny). 

3. Prezrite si dostupné ciferníky. Pre zobrazenie detailného náhľadu ťuknite na ciferník. 

4. Ťuknite na Select (Vybrať), čím zvolený dizajn pridáte do zariadenia Ace 2. 
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Oznámenia 

Náramok Ace 2 vás informuje zobrazovaním oznámení o hovoroch. Aby zariadenie mohlo 

prijímať oznámenia, nesmie sa od telefónu vzdialiť na viac než 9 metrov. 

Nastavenie oznámení 

Skontrolujte, že je na vašom telefóne zapnuté Bluetooth a že dokáže prijímať oznámenia 

(obvykle nájdete v Settings (Nastavenia) > Notifications (Oznámenia)). Potom nastavte 

oznámenia: 

1. Keď je zariadenie v dosahu telefónu, na hlavnej stránke aplikácie Fitbit ťuknite na 

ikonu Account (Účet) (  > Ace 2. 

1. Ťuknite na Notifications (Oznámenia). 

2. Podľa pokynov na displeji spárujte svoje zariadenia. Potom sa v zozname Bluetooth 

zariadení pripojených k vášmu telefónu objaví „Ace 2“. Zobrazovanie oznámení 

hovorov sa zapne automaticky. 

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com. 

Zobrazenie prichádzajúcich oznámení 

Keď je náramok Ace 2 v dosahu vášho telefónu, zareaguje na prichádzajúci hovor vibrovaním. 

Na displeji raz prejde meno alebo číslo volajúceho. Ak chcete oznámenia vypnúť, stlačte 

tlačidlo. 
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Vypnutie oznámení 

Vypnutie oznámení v rýchlych nastaveniach zariadenia Ace 2: 

1. Podržte tlačidlo na zariadení pre prístup do obrazovky rýchleho nastavenia. 

2. Ťuknite na možnosť Notifications (Oznámenia) pre ich vypnutie. 

Majte na pamäti, že ak na svojom telefóne zapnete režim Do Not Disturb (Nerušiť), 

oznámenia sa nebudú zobrazovať, kým tento režim opäť nevypnete. 
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Časomiera 

Na svojom zariadení si môžete nastaviť budíky, ktoré vás prostredníctvom vibrácií zobudia 

alebo upozornia vo vopred nastavený čas. Môžete si nastaviť až 8 rôznych budíkov, ktoré sa 

spustia raz alebo sa budú opakovať niekoľkokrát týždenne. Na stopkách môžete tiež stopovať 

čas alebo nastaviť časovač. 

Nastavenie budíka 

Nastavte a odstráňte budíky v aplikácii Fitbit. Budíky môžete v zariadení Ace 2 zapnúť alebo 

vypnúť priamo v  aplikácii Alarms. 

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com. 
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Vypnutie alebo odloženie budíka 

Budík sa prejavuje vibrovaním zariadenia. 

Ak chcete budík vypnúť, stlačte tlačidlo. Ak chcete budík odložiť o 9 minút, posuňte obrazovku 

nadol. 

Budík môžete odložiť, koľkokrát budete chcieť. Budík na náramku Ace 2 sa automaticky 

odloží, ak ho budete ignorovať dlhšie než 1 minútu. 
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Použitie aplikácie Časovač 

Vďaka aplikácii Timer (Časovač) môžete na vašom zariadení tiež stopovať čas alebo 

nastaviť časovač. 

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com. 
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Aktivita a spánok 

Ace 2 nepretržite sleduje rôzne štatistiky, kedykoľvek ho máte na sebe. Ak sú hodinky počas 

dňa v dosahu aplikácie Fitbit, dáta sa automaticky synchronizujú. 

Zobrazenie štatistík 

Na displeji zariadenia sa posunutím nahor dostanete k svojim denným štatistikám, ako sú 

napríklad: 

• Počet krokov 

• Počet minút aktivity 

• Koľko krokov ste prešli za aktuálnu hodinu a počet hodín, v ktorých ste splnili svoj 

hodinový cieľ pre aktivitu 

• Dĺžka spánku 

V aplikácii Fitbit si môžete zobraziť kompletnú históriu svojich záznamov a ďalšie informácie, 

ktoré vaše zariadenie zaznamenalo. 

Sledovanie denného cieľa pre aktivitu 

Ace 2 sleduje, ako plníte svoj stanovený denný cieľ pre aktivitu. Keď svoj cieľ dosiahnete, 

zariadenie zavibruje a zobrazí sa gratulácia. 

Vyberte si cieľ 

Na začiatku je vaším cieľom prejsť 10 000 krokov každý deň. Tento počet môžete zvýšiť alebo 

znížiť, alebo môžete svoj cieľ zmeniť a nastaviť si určitý počet minút aktivity. 

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com. 

Sledujte svoje pokroky k vášmu cieľu na zariadení Ace 2. Viac informácií nájdete v časti 

„Zobrazenie štatistík“ vyššie. 
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Sledovanie hodinovej aktivity 

Ace 2 vám pomáha zostať aktívnymi po celý deň tým, že sleduje, kedy ste na jednom mieste, 

a pripomína vám, aby ste sa hýbali. 

Zariadenie vám pripomína, aby ste každú hodinu prešli aspoň 250 krokov. Ak ste počas danej 

hodiny neprešli 250 krokov, 10 minút pred jej uplynutím pocítite zavibrovanie a na displeji sa 

zobrazí pripomenutie. Keď po tomto upozornení cieľ 250 krokov splníte, pocítite druhé 

zavibrovanie a zobrazí sa vám gratulácia. 

Zapnite pripomenutia a používajte aplikáciu Fitbit. 

 

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com. 

Sledovanie spánku 

Ak budete zariadenie Ace 2 nosiť pri spaní, bude automaticky monitorovať dĺžku spánku a 

pohyb v noci, aby vám pomohlo analyzovať spánkové cykly. Po prebudení zariadenie 

synchronizujte a potom si v aplikácii môžete zobraziť štatistiky o spánku. 

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com. 

Nastavenie cieľa pre spánok 

Váš cieľ pre spánok je automaticky nastavený na 9 hodín spánku denne. Môžete si ho 

prispôsobiť podľa svojich potrieb. 

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com. 
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Nastavenie pripomenutia, že máte ísť spať 

Aplikácia Fitbit vám môže odporúčať pravidelné časy, keď máte chodiť spať a budiť sa, aby 

ste dosiahli stabilnejší spánkový cyklus. Môžete si nastaviť, aby vám zariadenie pripomínalo, 

že je čas začať sa chystať do postele. 

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com. 

Informácie o spánkových návykoch 

Zariadenie Ace 2 sleduje niekoľko rôznych ukazovateľov týkajúcich sa spánku, napríklad kedy 

chodíte spať, ako dlho spíte a dobu, po ktorú ste hore alebo máte nepokojný spánok. Ak svoj 

spánok sledujete pomocou zariadenia Ace 2, môžete si v aplikácii Fitbit zobraziť spánkové 

fázy. 
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Aktualizácie, reštart a vymazávanie 

Tu nájdete návod, ako zariadenie Ace 2 aktualizovať, reštartovať alebo vymazať. 

Aktualizácia zariadenia Ace 2 

Aktualizáciou zariadenia získate najnovšie vylepšenia a aktualizácie výrobku. 

Keď je dostupná aktualizácia, v aplikácii Fitbit sa zobrazí oznámenie. Po zahájení aktualizácie 

sa na obrazovke zariadenia Ace 2 a v aplikácii Fitbit objaví ukazovateľ priebehu. V priebehu 

aktualizácie majte zariadenie a svoj telefón blízko pri sebe. 

Poznámka: Aktualizácia náramku Ace 2 môže trvať niekoľko minút a mať veľké nároky na 

batériu. Odporúčame vám pred spustením aktualizácie zapojiť zariadenie do nabíjačky. 

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com. 

Reštart zariadenia Ace 2 

Ak zariadenie Ace 2 nemôžete synchronizovať, ak nereaguje alebo nevidíte svoje štatistiky, 

reštartujte ho: 

1. Zariadenie Ace 2 pripojte k nabíjaciemu káblu. Pokyny nájdete v časti „Nabíjanie 

zariadenia“ na strane 5. 

2. Podržte tlačidlo na zariadení po dobu 5 sekúnd. Uvoľnite tlačidlo. Ak vidíte emotikon s 

úsmevom a zariadenie Ace 2 zavibruje, prebieha reštart. 

Reštartovanie vyvolá reboot zariadenia, ale nezmaže žiadne dáta. 

Vymazanie zariadenia Ace 2 

Ak chcete zariadenie Ace 2 venovať niekomu inému alebo si ho prajete vrátiť, najskôr 

vymažte svoje osobné údaje: 
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1. Zariadenie Ace 2 pripojte k nabíjaciemu káblu. Pokyny nájdete v časti „Nabíjanie 

zariadenia“ na strane 5. 

2. Spustite aplikáciu Settings (Nastavenia) a ďalej vyberte> Clear User Data (Vymazať 

dáta používateľa). 

3. Obrazovku stlačte na 3 sekundy a potom ju pustite. Keď Ace 2 zavibruje a objaví sa 

obrazovka s hodinami, dáta budú vymazané. 

Poznámka: Ak nevidíte možnosť Clear User Data (Vymazať používateľské údaje), zatvorte 

aplikáciu Settings (Nastavenia) a znova ju otvorte, keď je zariadenie Ace 2 pripojené k 

nabíjačke. Možnosť vymazania by sa potom mala objaviť.  
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Odstraňovanie porúch 

Ak zariadenie Ace 2 nefunguje správne, postupujte podľa nasledujúcich krokov na 

odstraňovanie problémov. Viac informácií nájdete na  help.fitbit.com. 

Zariadenie nereaguje 

Ak máte niektorý z nasledujúcich problémov, reštartujte svoje zariadenie. 

• Nedarí sa synchronizácia 

• Nereaguje na ťuknutie, posunutie obrazovky alebo stlačenie tlačidla 

• Nezaznamenáva kroky alebo iné dáta 

Pokyny na reštartovanie vášho zariadenia nájdete v časti „Reštart zariadenia Ace 2“ na strane 

22. Ďalšie informácie a kontakt na zákaznícku podporu nájdete na help.fitbit.com. 
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Obecné informácie a špecifikácie 

Snímače 

Fitbit Ace 2 obsahuje trojosový akcelerometer MEMS, ktorý sleduje pohybové vzory. 

Materiály 

Puzdro zariadenia Ace 2 je z plastu. Klasický remienok zariadenia Ace 2 obsahuje plastovú 

pracku a je vyrobený z pružného silikónu podobného tomu, ktorý sa používa pri množstve 

športových hodiniek. 

Bezdrôtová technológia 

Náramok Ace 2 obsahuje vysielač/prijímač Bluetooth 4.0. 

Hmatová odozva 

Zariadenie Ace 2 obsahuje vibračný motor pre signalizáciu budíka, splnenia cieľov, oznámení 

a upomienok. 

Batéria 

Náramok Ace 2 obsahuje nabíjaciu lítium-polymérovú batériu. 

Pamäť 

Zariadenie Ace 2 uchováva vaše dáta, vrátane denných štatistík, informácií o spánku a 

histórie aktivity po dobu 7 dní. Pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov ho synchronizujte 

každý deň. 
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Displej 

Zariadenie Ace 2 má OLED displej. 

Veľkosť remienka 

Rozmery remienka nájdete nižšie. Majte na pamäti, že samostatne predávané doplnkové 

remienky sa môžu mierne líšiť. 

Remienok má 

jednu veľkosť 
Sedí na zápästie s obvodom 116 až 168 mm 

 

Podmienky prostredia 

Prevádzková teplota 14 ° až 113 ° F (-10 ° až 45 ° C) 

Teploty nevhodné pre 

prevádzku 

-4° až 14° F 

 (-20° až -10° C) 

 113° až 140° F 

 (45° až 60° C) 

Vodeodolnosť Vodeodolnosť až do hĺbky 50 metrov 

Maximálna prevádzková 

nadmorská výška 

28 000 stôp 

 (8 534 m) 

 

Ďalšie informácie 

Pre viac informácií o zariadení a hlavnej stránke navštívte help.fitbit.com. 

Pravidlá pre vrátenie tovaru a záruka 

Informácie o záruke a pravidlá pre vrátenie tovaru fitbit.com nájdete na fitbit.com/legal/returns-

and-warranty. 
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Oznámenia týkajúce sa platných právnych predpisov a 

bezpečnosti 

Poučenie používateľa: Obsah týkajúci sa právnych predpisov platných vo vybraných 

oblastiach pre FB412 je možné zobraziť priamo vo vašom zariadení. Pre zobrazenie obsahu: 

Settings (Nastavenia)> Device Info (Informácie o zariadení) 

Spojené štáty americké: Prehlásenie úradu Federal Communications 

Commission (FCC) 

Model FB412 

FCC ID: XRAFB412 

Poučenie používateľa: FCC ID môže byť zobrazené aj vo vašom zariadení. Pre 

zobrazenie obsahu: 

Settings (Nastavenia) > Device Info (Informácie o zariadení) 

Jednoznačný identifikačný kód: FB412 

Zodpovedná osoba – USA Kontaktné údaje 

199 Fremont Street, 14th Floor 

San Francisco, CA 

94105 

Spojené štáty americké: 

877-623-4997 

www.fitbit.com 

Vyhlásenie FCC o dodržiavaní predpisov (pre výrobky podliehajúce časti 15) 

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Časti 15 Pravidiel FCC. 

Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam: 

  



28 

1. zariadenie nesmie produkovať škodlivé rušenie a 

2. zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť 

nežiaduci chod zariadenia. 

Upozornenie FCC 

Zmeny či úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie 

platných právnych predpisov môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzkovanie 

zariadenia. 

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie Triedy B 

podľa Časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú 

ochranu proti škodlivému rušeniu v bytových objektoch. Zariadenie vytvára, používa a môže 

vyžarovať energiu na rádiovej frekvencii, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s 

pokynmi, môže spôsobiť nežiaduce rušenie rádiového spojenia. Neexistuje však žiadna 

záruka, že v konkrétnom prípade k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé 

rušenie príjmu rádiového či televízneho signálu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím 

zariadenia, používateľovi sa odporúča rušenie vyriešiť pomocou nasledujúcich opatrení: 

• otočte alebo premiestnite anténu prijímača, 

• postavte zariadenie a prijímač ďalej od seba, 

• pripojte zariadenie do zásuvky na inom obvode, než na akom je pripojený prijímač, 

• požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika. 

Toto zariadenie spĺňa požiadavky FCC a IC týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám vo 

verejných a nekontrolovaných prostrediach. 

Kanada: Prehlásenie Industry Canada (IC) 

Model FB412: 

IC: 8542A-FB412 

Poučenie používateľa: IC ID môže byť zobrazené aj vo vašom zariadení. Pre zobrazenie 

obsahu: 

Settings (Nastavenia) > Device Info (Informácie o zariadení) 
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Toto zariadenie spĺňa požiadavky IC týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám vo verejných a 

nekontrolovaných prostrediach. 

Poučenie IC pre používateľov v anglickom/francúzskom jazyku podľa aktuálneho vydania 

RSS GEN: 

Toto zariadenie je v súlade s normou/normami RSS nepodliehajúcimi licencii Industry 

Canada. 

Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam: 

1. zariadenie nesmie produkovať rušenie a 

2. zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť 

nežiaduci chod zariadenia. 

Európska únia (EU) 

Model FB412 

Zjednodušené EU Vyhlásenie o zhode 

Spoločnosť Fitbit Inc. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Model FB412 je v súlade 

so smernicou 2014/53/EU. Plné znenie EU Vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej 

adrese: www.fitbit.com/safety 
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Argentína 

 

Austrália a Nový Zéland 
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Čína 

Obsah týkajúci sa platných právnych predpisov je možné zobraziť priamo vo vašom 

zariadení. Pre zobrazenie obsahu: 

Settings (Nastavenia) > Device Info (Informácie o zariadení) 

Model FB412: 

Frekvenčné pásmo: 2400-2483,5 

Prenášaný výkon: Max EIRP, 6.3dBM 

Obsadená šírka pásma 2MHz 

Systém modulácie: GFSK 

Zobrazenie CMIIT ID: Na balení 

CMIT ID: 2018DJ9012 

China RoHS (Čínska smernica o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok) 

 

Názov súčasti 

 

Toxické a nebezpečné látky či prvky 

Model FB412 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE) 

 

(Remienok a 

spona) 

O O O O O O 

 

(Elektronika) -- O O O O O 

 

(Batéria) O O O O O O 
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Názov súčasti 
 

Toxické a nebezpečné látky či prvky 

Model FB412 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE) 

       

(Nabíjací 

kábel) 

O O O O O O 

SJ/T 11364 

O = GB/T 26572 

(znamená, že obsah toxických alebo nebezpečných látok obsiahnutých vo všetkých 

homogénnych materiáloch či súčastiach je pod stanovenou medznou koncentráciou, ako je 

popísané v GB/T 26572). 

X = GB/T 26572 

(znamená, že obsah toxických alebo nebezpečných látok obsiahnutých aspoň v jednom z 

homogénnych materiálov či súčastí prekračuje stanovenú medznú koncentráciu, ako je 

popísané v GB/T 26572). 

 

India 

Model FB412 

Poučenie používateľa: Obsah týkajúci sa platných právnych predpisov tohto regiónu je 

možné zobraziť priamo vo vašom zariadení. Pre zobrazenie obsahu: 

Settings (Nastavenia) > Device Info (Informácie o zariadení) 

Izrael 

Model FB412 

  



33 

55-01198 

Japonsko 

Model FB412 

Poučenie používateľa: Obsah týkajúci sa platných právnych predpisov tohto regiónu je 

možné zobraziť priamo vo vašom zariadení. Pre zobrazenie obsahu: 

Settings (Nastavenia) > Device Info (Informácie o zariadení) 

 

Mexiko 

Model FB412 

Maroko 

Model FB412 
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Nigéria 

Názov modelu FB412 

Zapojenie a použitie tohoto komunikačného zariadenia je povolené úradom Communications 

Commission v Nigérii. 

Omán 

Model FB412 

D090258 

TRA/TA-R/6 790/19 

Pakistan 

Model FB412 

Číslo TAC: 9.6044/2018 
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Model: FB412 

Poradové číslo: Pozri obal 

výrobku pre maloobchodný 

predaj 

Rok výroby 2018 

Filipíny 

Model FB412 

 NTC 

 

Prijatý typ 

Č. ESD-1918518C 

Srbsko 

Model FB412 

 

Južná Kórea 

Model FB412 
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Taiwan 

Model FB412 

 

Upozornenie na nízky výkon: 

Riadi sa podľa metódy správy motorov vyžarujúcich nízkonapäťové rádiové vlny. (? Pozn. 

prekl.) 

Článok 12 
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U nízkoenergetických motorov typu RF, ktoré získali typovú certifikáciu, sa bez povolenia 

nesmie meniť frekvencia, zvyšovať výkon ani upravovať vlastnosti a funkcie pôvodného 

návrhu. 

Článok 14 

Použitie nízkonapäťových motorov typu RF nesmie ovplyvniť bezpečnosť letu a narúšať 

oprávnenú komunikáciu; ak je zistené rušenie, je potrebné okamžite ich deaktivovať a 

rušenie odstrániť. 

Oprávnenou komunikáciou v predchádzajúcom odseku sa rozumie rádiokomunikácia 

prevádzkovaná v súlade s ustanoveniami zákona o telekomunikáciách. Nízkoenergetické 

motory typu RF musia odolávať rušeniu spôsobenému oprávnenou komunikáciou alebo 

rádiologickými elektrickými zariadeniami pre priemyselné, vedecké a lekárske účely. 

Preklad: 

„Nadmerné používanie môže viesť k poškodeniu zraku“ 

Po každých 30 minútach používania zariadenia ho na 10 minút odložte. 

Deti mladšie než dva roky by výrobok nemali používať. Deti staršie než dva roky by nemali 

sledovať obrazovku dlhšie než jednu hodinu. 

Preklad: 

Varovanie ohľadom batérie: 

Zariadenie používa lítiovú batériu. 
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Ak nie sú tieto pokyny dodržiavané, životnosť lítium-iónovej batérie zariadenia môže byť 

skrátená alebo hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia, požiaru, chemických 

popálenín, úniku elektrolytu a/alebo zranenia. 

Spojené arabské emiráty 

Model FB412 

Registračné číslo Úradu pre reguláciu telekomunikácií (TRA): ER68013/18 

Č. predajcu: 35294/14 

Zambia 

Model FB412 

ZICTA 

ZMB / ZICTA / TA/ 2019 / 1 / 3 

Prehlásenie o bezpečnosti 

Toto zariadenie prešlo testami potvrdzujúcimi súlad s bezpečnostnou certifikáciou podľa 

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

ᴌ 

ᴌ 


