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Alustama 
 

 

Mis on karbis 

Väikese ribaga jälgija 

(värv ja materjal 

varieeruvad)

 
Laadimiskaabel Täiendav suur riba 

(värv ja materjal 
varieeruvad)

 
 

 



Seadistage Charge 4 
 

 

Laadige oma jälgijat 

 

 



Seadistage oma telefoni või tahvelarvutiga 



 

⚫ 

⚫ 

 

⚫ 

 Set Up a Device

⚫ Join Fitbit Fitbiti konto loomiseks 

juhendatakse läbi paljude küsimuste.

 

Vaadake oma andmeid rakenduses Fitbit 



Avage Fitbit Premium 
 

 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2437


Kuidas kanda Charge 4 
 

 

Paigutus kogu päeva kandmiseks ja treenimiseks 

⚫ 



⚫ 

⚫ 

Töökindlus 

 koputage rakenduses Fitbit oma profiilipilti> Charge 4 plaati

 Wrist > Dominant



Vahetage riba
 

 

Eemaldage riba 
 

 

 

 



Kinnitage uus riba 



Põhitõed 
 

 

Navigeerige Charge 4 

Põhiline navigeerimine 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 





Kiirseaded 



DND (ärge häirige)  
Kui säte Ära häiri, on sisse lülitatud, ei põhjusta teated, 

eesmärgi tähistamine ja meeldetuletused kolimist, et 

jälgija vibreeriks või ekraan sisse lülitaks. 

Sa ei saa sisse lülitada ärge häirige ja puhkeolekut samal 

ajal. 

Puhkerežiim  Kui puhkerežiimi seade on sisse lülitatud: 

    • Teavitused ei põhjusta jälgija vibreerimist ega ekraani 

sisselülitamist. 

    • Ekraani heledus on hämar. 

    • Randme pööramine ei lülita jälitaja ekraani sisse. 

Puhkerežiim ei lülitu automaatselt välja, kui te pole 

puhkerežiimi ajakava määranud. Unerežiimi ajastamine 

teatud tundidel automaatseks sisselülitamiseks: 

1.  Sleep Mode  

2. Schedule  

3. Sleep Interval 

 

4. 

 

Ekraani äratamine  
Kui ekraani ärkveloleku seade on sisse lülitatud, keerake 

ekraani sisselülitamiseks randme enda poole. 

Seadistage 



Heledus Ekraani heleduse muutmine. 

Vibratsioon Reguleerige oma jälitaja vibratsioonitugevust. 

Südamerütm Lülitage pulsisageduse jälgimine sisse või välja. 

Mitte häirida Reguleerige Mitte häirida seadeid, sealhulgas seda, kas režiim 

peaks rakenduse Treenimine kasutamisel automaatselt sisse 

lülituma. 

Puhkerežiim Reguleerige puhkerežiimi sätteid, sealhulgas määrake režiimi 

automaatse sisse- ja väljalülituse ajakava. 

Südametsooni 

hoiatused 

Südame löögisageduse tsooni hoiatuste sisse- või 

väljalülitamine. 

Kontrollige aku taset 

Seadme lukustuse seadistamine 

 koputage rakenduses Fitbit oma profiilipilti> Charge 4 plaati

 Device Lock

http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2250


Lülitage ekraan välja 

Charge 4. eest hoolitsemine 

https://www.fitbit.com/productcare


Rakendused ja kella näod 
 

 

Muutke kella nägu 

  koputage rakenduses Fitbit oma profiilipilti> Charge 4 plaati

 Clock Faces All Clocks

 

 Select kella esikülje lisamiseks Charge 4-le.

Avage rakendused 

Laadige alla täiendavad rakendused 

  koputage rakenduses Fitbit oma profiilipilti> Charge 4 plaati.

 Apps All Apps

 

 Install rakenduse lisamiseks Charge 4. 

Lisateabe saamiseks vaadake 

help.fitbit.com.

Rakenduste eemaldamine 

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


  koputage rakenduses Fitbit oma profiilipilti> Charge 4 plaati.

 Apps

 

 Remove



Eluviis 
 

 

Päevakord 

Ilm 

 oma jälgijal.

Kontrollige ilma 

 praeguses asukohas olevate tingimuste nägemiseks. Pühkige 

vasakule, et vaadata ilmastiku lisamise kohta teistes kohtades.

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2275
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2275
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2275


Lisage või eemaldage linn 

  koputage rakenduses Fitbit oma profiilipilti> Charge 4 plaati.

 Apps

  Weather

 Add city ja Edit 

 



Teated 
 

 

Seadistage teatised 

  koputage rakenduses Fitbit oma profiilipilti> Charge 4 plaati.

 Notifications

 

App Notifications ja lülitage sisse teatised, mida soovite 

näha

Vaadake saabuvaid teatisi 

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


Halda teatisi 

⚫ 

⚫ 

Clear

⚫ 

Clear All

Lülitage märguanded välja 

  koputage oma telefoni Fitbiti rakenduses oma 

profiilipilti> Charge 4 plaati> Notifications.

 

 



 

 DND sisse lülitada mitte häirida. DND ikoon  hämardub, et näidata seda kõike teatised, 

sealhulgas eesmärgi tähistamine ja meeldetuletused liikumise kohta on välja lülitatud.

Telefonikõnedele vastamine või nendest keeldumine 

 oma jälgija ekraanil. Pange tähele, et te 

ei saa jälitajaga rääkida - telefonikõne vastu võtmine vastab teie läheduses asuva 

telefoni kõnele. Kõnest keeldumiseks koputage nuppu  ikooni jälgija ekraanil.

Kui see isik on teie kontaktide loendis, kuvatakse helistaja nimi; vastasel juhul näete 

telefoninumbrit.



Vastake sõnumitele 

 

 Reply

 

 emotikoni valimiseks.

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


Ajaarvestus 
 

 

Kasutage rakendust Alarmid 

Äratuse ärajätmine või edasilükkamine 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1868


Kasutage taimerite rakendust 
 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2259


Aktiivsus ja uni 
 

 

Vaadake oma statistikat 

Tuum 

statistika 

Täna tehtud sammud, läbitud vahemaa, põrandal ronimised, põletatud 

kalorid ja aktiivse tsooni minutid 

Tunnised 

sammud 

Sellel tunnil tehtud sammud ja tundide arv, mille jooksul saavutasite 

oma tunni aktiivsuse eesmärgi 

Südamerütm Hetke pulss ja pulsisagedus ning puhkeolekus puhkeolekusagedus 

Harjutus Päevade arv, mille jooksul sel nädalal oma eesmärgi saavutasite 

Tsükli 

jälgimine 

Teave menstruaaltsükli praeguse staadiumi kohta, kui see on 

asjakohane 

Uni Une kestus ja kvaliteet 

Vedelik Vee tarbimise näidud 

Kaal Praegune kaal, edasiminek oma kaalu eesmärgi poole või kui teie kaal 

jääb tervislikku vahemikku, kui eesmärk on säilitada oma kaalu 

Jälgige igapäevase tegevuse eesmärki 



Valige eesmärk 

Jälgige oma tegevust tundide kaupa 

Jälgige oma und 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1955
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1986


Seadke une eesmärk 

Lugege oma uneharjumuste kohta 

Vaadake oma pulssi 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1314
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1314#sleepgoal
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2163


Harjutage juhendatud hingamist 

 on Charge 4 pakub isikupärastatud juhendatud hingamisseansse, mis 

aitavad teil rahulikke hetki kogu päeva vältel leida. Võite valida 2-minutise ja 5-minutise seansi vahel.

 

 

  seansi alustamiseks ja ekraanil 

kuvatavate juhiste järgimiseks.

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


Fitness ja treenimine 
 

 

 ja vaadake reaalajas statistikat ja treeningujärgset kokkuvõtet.

Jälgige treeningut automaatselt 

Jälgige ja analüüsige treeningrakenduse abil treeningut 

 Charge 4-l, et näha 

reaalajas statistikat, saada südametsoonide teatisi ja vaadata treeningujärgset kokkuvõtet 

randmel. Täpsema statistika ja treeningu intensiivsuse kaardi saamiseks, kui kasutasite GPS-i, 

koputage Fitbiti rakenduses treeningplaati.

Jälgige treeningut 

  ja pühkige, et leida harjutus.

 

 Start  või Set Goal 

Start

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1785
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1935


 

 

 

 Finish

 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1874#tips


Kohandage treeningu sätteid ja otseteid 

GPS Jälgige oma marsruuti GPS-i abil 

Automaatne 

paus 

Kui peatate liikumise, peatub jälgija automaatselt 

Jooksu 

tuvastamine 

Jooksu jälgimine kulgeb automaatselt, ilma et avaksite treeningu 

rakendust 

Südametsooni 

hoiatus 

Saate teateid, kui ületate treeningu ajal teatud pulsisageduse tsoone 

Basseini pikkus Sisestage oma basseini pikkus 

Ühik Muutke basseini pikkuse mõõtühikut 

 

 

 

 

 

  koputage rakenduses Fitbit oma profiilipilti> Charge 4 plaati.

 Exercise Shortcuts

⚫ 

⚫ 

⚫ Edit 



Kontrollige treeningu kokkuvõtet 

Kontrollige oma pulssi 

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


Ikoon Tsoon Arvutus Kirjeldus 

Eesseisev  

tsoon 

Alla 40% teie 

südame 

löögisageduse 

reservist 

Rasvapõletustsooni all peksab süda 

tuksuma aeglasemalt. Olete nüüd 

puhata saanud. 

Rasvapõletuse 

tsoon 

Vahemikus 40% 

ja 

59% südame 

löögisageduse 

reservist 

Rasvapõletustsoonis olete tõenäoliselt 

mõõdukas tegevuses, näiteks vilgas 

jalutuskäik. Teie pulss ja hingamine 

võivad olla kõrgemad, kuid saate siiski 

vestlust jätkata. 

Kardiotsoon Vahemikus 60% 

ja 

84% südame 

löögisageduse 

reservist 

Südametsoonis teete tõenäoliselt 

jõulist tegevust, näiteks jooksete või 

ketrate. 

Tipptsoon Suurem kui 

85% teie 

pulsisagedusest 

Tipptsoonis teete tõenäoliselt 

lühikese intensiivse treeningu, mis 

parandab jõudlust ja kiirust, näiteks 

sprintimine või suure intensiivsusega 

intervalltreening. 

Kohandatud pulsisageduse tsoonid 

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


Teeni aktiivsete tsoonide minuteid 

⚫ 

⚫ 



Jagage oma tegevust 

Vaadake oma kardiotreeningu tulemust 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1379
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2106
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2096


Juhtige muusikat rakendusega Spotify 
 

 Charge 4-l, et juhtida Spotify 

kasutamist oma telefonis, arvutis või muus Spotify Connecti seadmes. Liikuge esitusloendite, 

näiteks lugude vahel, ja vahetage oma jälgija vahel seadmeid. Pange tähele,  et praegu 

kontrollib rakendus Spotify-Connect & Control ainult teie ühendatud seadmes oleva muusika 

mängimist, seega peab teie seade jääma läheduses ja Interneti -ühendusega. Selle rakenduse 

kasutamiseks vajate Spotify Premiumi tellimust. Spotify Premiumi kohta leiate lisateavet

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


Fitbit Pay 
 

 

Kasutage krediit- ja deebetkaarte 

Seadistage Fitbit Pay 

  koputage rakenduses Fitbit oma profiilipilti> Charge 4 plaati.

 Wallet plaati

 

 

https://www.fitbit.com/fitbit-pay/banks
https://www.fitbit.com/fitbit-pay/banks


Tehke ostud 

Kõik kliendid peale Austraalia klientide:

 
 

 

 

Kliendid Austraalias:

 
 

 

 



Vaikekaardi vahetamine 

  koputage rakenduses Fitbit oma profiilipilti> Charge 4 plaati.

 Wallet plaati

 

4. Set as Default on Charge 4  

Makske transiidi eest

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2236


Uuendamine, taaskäivitamine ja kustutamine 
 

 

Värskenda Charge 4 

Taaskäivitage Charge 4 

 ja koputage About Reboot 

Device

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


 

 

Kustuta Charge 4 

  About Clear User Data.

 



Veaotsing 
 

 

Südame löögisageduse signaal puudub 

GPS-signaal puudub 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1582


Teised probleemid 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

https://help.fitbit.com/


Üldteave ja tehnilised andmed 
 

 

 

Andurid 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

Materjalid 

Traadita tehnoloogia 

Haptiline tagasiside 

Aku 



Mälu 

Ekraan 

Riba suurus 

Väike 

bänd 

Mahub randmele, mille ümbermõõt on vahemikus 5,5–7,1 tolli (140–180 

mm) 

Suur bänd Mahub randmele, mille ümbermõõt on vahemikus 7,1–8,7 tolli (180–220 

mm) 

Keskkonnatingimused 

Töötemperatuur 14° to 104° F 

(-10° to 40° C) 

Mittetöötav temperatuur -4° to 14° F 

(-20° to -10° C) 

104° to 140°F 

(40° to 60° C) 

Säilitustemperatuur 6 kuud -4° to 95° F 

(-20° to 35° C) 

Veekindlus Veekindel kuni 50 meetrit 

Maksimaalne töökõrgus 28 000 jalga 

(8,534 m) 



 

Lisateave

Tagastamispoliitika ja garantii 

http://help.fitbit.com/


Normatiivsed ja ohutusteatised 
 

 

Settings About Regulatory Info 

 
 

USA: Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni avaldus
Mudel FB417

 
FCC ID: XRAFB417

Teade kasutajale: FCC ID-d saab vaadata ka teie seadmes. Sisu kuvamiseks 

toimige järgmiselt: 

 

Settings > About > Regulatory Info 

 

Tarnija vastavusdeklaratsioon

 

Kordumatu identifikaator: FB417

Vastutav osapool - USA kontaktteave 

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15) 

See seade vastab FCC reeglite 15. osale.

Töötamine toimub järgmistel kahel tingimusel:



 

 

• 

• 

• 

• 

Kanada: Industry Canada (IC) avaldus

Märkus kasutajale: IC-ID-d saab vaadata ka teie seadmes. Sisu kuvamiseks 

toimige järgmiselt: 

 

Settings > About > Regulatory Info



Kasutaja teatis: IC-ID-d saab vaadata ka teie seadmes. Sisu nägemiseks toimige 

järgmiselt:

 

Paramètres> À propos> Informations réglementaires 

 

Euroopa Liit (EL) 

EL lihtsustatud vastavusdeklaratsioon 

 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

http://www.fitbit.com/safety


Declaración UE de Conformidad simplificada 

 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

 

Dichiarazione di conformità UE semplificata 

 

IP hinnang 

Argentiina 
 

 

 
C-24492 

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


 

Austraalia ja Uus-Meremaa 
 

 
Valgevene

 

 
Tolliliit

 

 
Hiina 

Teade kasutajale: Normatiivset sisu saab vaadata ka teie seadmes. Juhised oma 

menüü sisu vaatamiseks: 

 

Settings > About > Regulatory Info 



China RoHS 

部件名称

Osa nimi

 

有毒和危险品 

Mürgised ja ohtlikud ained või elemendid

 

 
 

多溴化二苯 
 

 

 

 

 

 

 

本表格依据 的规定编制 
 

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 规定的限量要求以下

(näitab, et mürgise ja ohtliku aine sisaldus vähemalt ühes homogeenses materjalil 

ületab kontsentratsiooni piirnormi, nagu on kirjeldatud dokumendis GB / T 26572).

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 规定的限量要

求 (näitab, et mürgise ja ohtliku aine sisaldus vähemalt ühes homogeenses 

materjalis ületab kontsentratsiooni piirnormi, nagu on kirjeldatud dokumendis GB / 

T 26572).

Model FB417 
铅

 水
银 

镉 六价铬 多溴化苯 醚 

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

(PBDE) 

表带和表扣 

电子 

电池 

充电线 



India 

Settings About Regulatory Info 

 

 

Indoneesia 

 
 

 

Iisrael 
 

 
Jaapan

Settings > About > Regulatory Info



 

Mehhiko 
 

 

 

Maroko 
 

 

 
Nigeeria

Ooman 



Fillipiinid 
 

 
Taivan

用戶注意：某些地區的法規內容也可以在您的設備上查看。要查看內容： 設

置 關於 法規信息 

注意！ 
 

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法 
 

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變

更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能 
 

第十四條 
 

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停

用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 
 

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 
 

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 

 



Seadistused> Teave> Regulatiivne 

Teade Artikkel 12

電池警語： 
 

此裝置使用鋰電池。 
 

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學

品灼傷、電解液洩漏及／或受傷的風險。 
 

⚫ 請勿拆解、鑿孔或損壞裝置或電池。 

⚫ 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換的電池。 

⚫ 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。 

⚫ 請勿使用尖銳物品取出電池。 
 



⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

使用過度恐傷害視力

警語 

 使用過度恐傷害視力 

注意事項 

 使用 分鐘請休息 分鐘。 

未滿 歲幼兒不看屏幕， 歲以上每天看屏幕不要超過 小時 
 

Taiwan RoHS



 
 
 

Araabia Ühendemiraadid



Vietnam 
 

 
Sambia

Ohutusavaldus 




