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Aan de slag 

Welkom bij Fitbit Flyer, de draadloze hoofdtelefoon die is ontworpen voor workouts. Hij 
verenigt dan ook een helder geluid en een krachtige bas in een comfortabel, zweetbestendig 
en veilig design. 
Neem de tijd om onze veiligheidsinformatie door te nemen op http://www.fitbit.com/safety. 

 
Wat is inbegrepen? 

Je Flyer-doos omvat: 
 

  

 
  

 

 

Fitbit Flyer 
Draadloze 

hoofdtelefoo
n 

3 paar 
aanpasbare 
oordoppen 

2 paar 
aanpasbare 

vleugels 

2 paar 
aanpasbare 

vinnen 

Laadkabel 
Draagtas 

hoofdtelefoo
n 

 
 

Wat staat er in dit document? 

We helpen je aan de slag te gaan door Flyer aan te sluiten op een audioapparaat. Na het 
aanpassen van de hoofdtelefoon om de beste pasvorm te vinden, ben je klaar om naar audio 
te luisteren en telefoongesprekken te ontvangen. 

 

Vervolgens leggen we uit hoe je je instellingen kunt aanpassen, hoe je een extra apparaat 
kunt aansluiten en hoe je Flyer optimaal kunt gebruiken. Voor meer informatie, tips en het 
oplossen van problemen kun je onze uitgebreide artikels raadplegen op help.fitbit.com. 

http://help.fitbit.com/
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Fitbit Flyer instellen 
 

Je moet Flyer verbinden met een Bluetooth®-geactiveerd apparaat. Na het verbinden van Flyer, 

kun je audio afspelen en telefoongesprekken ontvangen via je hoofdtelefoon. 
 
 

Inschakelen 

Om Flyer in te schakelen, houd je de aan-/uit-knop ingedrukt totdat het ledlampje brandt. Als 
Flyer niet wordt ingeschakeld, moet deze mogelijk eerst worden opgeladen. Voor instructies, 
zie Flyer opladen. 

 

 
 

Aansluiten op apparaten 

Om Flyer aan een apparaat te koppelen, moet je de hoofdtelefoon in de koppelstand zetten, 
aangegeven door een pulserend blauw lampje. 

 



7  

De eerste keer dat je Flyer inschakelt, bevindt deze zich automatisch in de koppelstand en kun 
je naar stap 2 overgaan. 

 

Om Flyer aan een nieuw apparaat te koppelen: 
 

1. Houd de aan-/uit-knop 4 seconden ingedrukt wanneer je Flyer inschakelt en wacht tot 
het ledlampje blauw oplicht. Als je de aan-/uit-knop loslaat voordat Flyer in de 
koppelstand staat, wordt Flyer wel ingeschakeld, maar niet gekoppeld aan je apparaat. 
Als Flyer niet in de koppelstand komt, schakel hem dan uit door de aan-/uit-knop 1 
seconde ingedrukt te houden en probeer dan deze stap opnieuw. 

 
2. Open het Bluetooth-menu op je apparaat en selecteer Flyer. Je hoort een audiomelding 

via de hoofdtelefoon die je laat weten dat Flyer en het apparaat gekoppeld zijn. 
 

Wanneer je Flyer koppelt aan een nieuw apparaat, wordt het opgeslagen in het geheugen van 
Flyer. Flyer probeert automatisch verbinding te maken met dit apparaat als het zich in de buurt 
van de hoofdtelefoon bevindt wanneer je deze inschakelt. Flyer kan maximaal 8 Bluetooth-
apparaten opslaan, zoals telefoons, tablets en smartwatches. Als Flyer al 8 apparaten in het 
geheugen heeft en je een nieuw apparaat koppelt, vergeet het het eerste apparaat dat je hebt 
gekoppeld. 

 

Flyer kan tegelijkertijd verbinding maken met 2 apparaten in het geheugen. Dat betekent dat je 
naar audio kunt luisteren of telefoongesprekken kunt ontvangen van een van de aangesloten 
apparaten. Wanneer je Flyer inschakelt, geeft de audiomelding aan hoeveel apparaten er op 
dat moment zijn aangesloten. Het apparaat en Flyer moeten zich in de buurt van elkaar 
bevinden om verbinding te maken. Merk op dat je slechts naar audio van 1 apparaat tegelijk 
kunt luisteren. Als je wilt overschakelen tussen 2 aangesloten apparaten, pauzeer je het geluid 
op het eerste apparaat en speel je het geluid vervolgens af op het tweede apparaat. Zie voor 
meer informatie over het aansluiten van Flyer op je apparaten en voor tips om problemen op te 
lossen help.fitbit.com. 

 

OPMERKING: Als Flyer is verbonden met 2 apparaten, kun je daar handmatig tussen 
schakelen door het Bluetooth-menu te openen op het apparaat dat je wilt gebruiken 
en Flyer te selecteren uit de lijst met aangesloten apparaten. 

 

 

Aansluiten op Fitbit Ionic 

Als je in het bezit bent van een Fitbit Ionic-horloge, koppel je Flyer om te luisteren naar audio 
zoals muziek, audioboeken en podcasts. Om Flyer te koppelen, houd je de aan-/uit-knop 4 
seconden ingedrukt wanneer je de hoofdtelefoon aanzet en wacht je tot het ledlampje blauw 
oplicht, wat aangeeft dat Flyer in koppelstand is. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2209
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Om Flyer te koppelen aan Ionic: 
 

1. Open op Ionic de app Settings. 
2. Tik op Bluetooth. 
3. Tik op + New Device. 
4. Als Ionic Flyer vindt, tik je op Flyer op het scherm om de hoofdtelefoon te koppelen 

aan Ionic. Wanneer het koppelen voltooid is, verschijnt er een groen vinkje op het 
scherm van Ionic en wordt er een audiomelding afgespeeld via Flyer. 

 

In de toekomst probeert Flyer automatisch verbinding te maken met Ionic als deze in de 
buurt van de hoofdtelefoon is wanneer je deze inschakelt. Schakel het scherm van Ionic in 
zodat het wordt geactiveerd om de twee apparaten te verbinden. Voor meer informatie over 
het aansluiten van Flyer op Ionic, inclusief tips voor het oplossen van problemen, zie 
help.fitbit.com. 

 
 

De taal wijzigen 

Flyer geeft stemberichten voor verschillende meldingen, zoals in- en uitschakelen, het 
huidige batterijniveau en op hoeveel apparaten de hoofdtelefoon momenteel is aangesloten. 
Flyer is standaard ingesteld op Engels. Om de taal van deze berichten te wijzigen, druk je 
tegelijkertijd op de aan-/uit-knop en de knop Select. Druk nogmaals op dezelfde 2 knoppen 
om naar de volgende taal te gaan. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2209
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Taalselectie is alleen beschikbaar terwijl je audio is gepauzeerd en je niet telefoneert. De 
ondersteunde talen, in volgorde, zijn: 

 
1. Engels 
2. Frans 
3. Italiaans 
4. Duits 
5. Spaans 
6. Chinees 
7. Koreaans 
8. Japans 
9. Geen taal (alleen tonen) 
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De pasvorm aanpassen 
 

Flyer wordt geleverd met oordopjes, vleugels en vinnen. Bevestig de oordopjes en de vleugels 
of vinnen voordat je de hoofdtelefoon in je oren steekt om een stevige, comfortabele pasvorm 
te garanderen. 

 
 

Oordoppen kiezen 

Voor een optimaal comfort en een optimale geluidskwaliteit moet je een oordopje kiezen dat 
goed in je gehoorgang past. Flyer wordt geleverd met 3 maten (kleine, middelgrote en grote) 
oordopjes. We raden je aan om alle 3 opties uit te proberen om te zien welke maat het best 
past. Kies het oordopje dat de ruimte tussen de hoofdtelefoon en je gehoorgang zo goed 
mogelijk afdicht om het geluid van buitenaf te verminderen en de beste geluidskwaliteit te 
verzekeren. 

 

OPMERKING: Je kunt een oordopje van een andere grootte kiezen voor je rechter- en linkeroor. 
 

 

Om een oordopje te bevestigen, houd je het oortelefoontje in de ene hand en het oordopje in 
de andere hand. Druk het oordopje helemaal op het uiteinde van het oortelefoontje tot het er 
goed tegenaan zit. Om een oordopje te verwijderen, knijp je het tussen je vingers en trek je 
het eraf. 

 

 

Vleugels of vinnen kiezen 

Flyer wordt geleverd met 2 paar vleugels en 2 paar vinnen in kleine en grote maten. We raden 
aan om beide sets vleugels en vinnen uit te proberen om te bepalen welke de meest 
comfortabele en stevige pasvorm biedt. Zowel de vleugels als de vinnen moeten in de oorplooi 
worden gestopt om de hoofdtelefoon op zijn plaats te houden. 



11  

  
 

Om een vleugel of vin te bevestigen: 
 

1. Schuif de onderrand van de vleugel of vin in de afgeronde sleuf van de oordop. 
2. Druk op de bovenkant van de vleugel of vin om deze onder de metalen kap te 

plaatsen. Deze klikt op zijn plaats indien correct geplaatst. 
 

 

Om een vleugel of vin te verwijderen, knijp je de onderkant tussen je vingers en trek je 
deze van de oordop weg om hem uit de afgeronde sleuf te schuiven. 
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OPMERKING: Als de hoofdtelefoon niet goed in je oren zit, probeer dan de rechter- en de 
linkervin te verwisselen. 

 

Je hoofdtelefoon dragen 

Nadat je de juiste bevestigingen hebt gekozen, raden wij je aan om Flyer achter je nek te 
dragen met de bedieningselementen aan de rechterkant. Schuif de kabelbevestiging vast 
om de hoofdtelefoon stevig op zijn plaats te houden. 

 

Voor meer informatie over het vinden van de beste pasvorm en het dragen van Flyer, zie 
help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2219
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De bedieningselementen gebruiken 
 

Flyer heeft 3 knoppen, die zich op het bedieningskastje bevinden. Gebruik deze knoppen 
om je audio en telefoongesprekken te bedienen. 

 

 
 

Volume 

Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om het volume van audio en telefoongesprekken 
te regelen, zoals weergegeven in de tabel hieronder. 

 

Functie Bediening 

Volume verhogen Druk op de Omhoog-knop. 

Volume verlagen Druk op de Omlaag-knop. 

 
 

Microfoons 

Als je Flyer verbindt met een telefoon met een spraakassistent zoals Siri, Google Assistant of 
Cortana, kun je wanneer je telefoon zich in de buurt bevindt, de spraakassistent openen met 
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de microfoons van Flyer. Tijdens een telefoongesprek heb je geen toegang tot een 
spraakassistent. Zie de onderstaande tabel voor instructies over toegang tot de 
spraakassistent van je telefoon. 

 

Functie Bediening 

Spraakassistent inschakelen Houd de Select-knop ingedrukt. 

Spraakassistent uitschakelen Houd de Select-knop ingedrukt. 

 

Zodra je een spraakassistent inschakelt, pikt de microfoon in Flyer je stem op, zodat je 
deze kunt gebruiken alsof je rechtstreeks in je telefoon spreekt. Voor meer informatie over 
de toegang tot een spraakassistent met Flyer, zie help.fitbit.com. 

 
 

Powerboost 

Gebruik powerboost om de geluidskwaliteit van je muziek te verbeteren. Om deze instelling in 
of uit te schakelen, druk je tegelijkertijd kort op de knoppen Omhoog en Omlaag. 

 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2212
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Je hoort een audiomelding die je vertelt of je de powerboost hebt in- of uitgeschakeld. Flyer 
gebruikt deze powerboost-instelling totdat je deze weer wijzigt. Het uitschakelen van de 
powerboost helpt de batterij te sparen. Zie voor meer informatie over de powerboost 
help.fitbit.com. 

 
 

Audio afspelen 

Om naar audio te luisteren, druk je op afspelen op het apparaat waarmee Flyer is 
verbonden. Gebruik na het starten van het geluid Flyer om het te bedienen, zoals 
weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Functie Bediening 

Pauzeren/hervatten Druk op de Select-knop. 

 
Volgend nummer 

Houd de Omhoog-knop ingedrukt. 
of druk tweemaal op de Select-knop. 

 
Vorig nummer 

Houd de Omlaag-knop ingedrukt of 
druk driemaal op de Select-knop 

 
 

Telefoongesprekken 

Als Flyer met een telefoon is verbonden, kun je Flyer gebruiken om oproepen te beantwoorden, 
te weigeren of om tussen oproepen te schakelen. Als er geluid wordt afgespeeld op je telefoon 
wanneer er een oproep binnenkomt, wordt het geluid automatisch gepauzeerd zodat je de 
oproep kunt beantwoorden. Zie de onderstaande tabel voor instructies over het beantwoorden 
van telefoongesprekken vanuit je Flyer. 

 

Functie Bediening 

Inkomende oproep 
beantwoorden 

Druk op de Select-knop. 

Inkomende oproep weigeren Houd de Omlaag-knop ingedrukt. 

Huidig gesprek beëindigen Houd de Select-knop ingedrukt. 

Overschakelen naar 
inkomende oproep; huidig 
gesprek in wacht zetten 

 
Druk op de Select-knop. 

Overschakelen naar 
inkomende oproep; huidig 
gesprek beëindigen 

 
Houd de Select-knop ingedrukt. 

Inkomende oproep 
weigeren; huidig 
gesprek verderzetten 

 
Houd de Omlaag-knop ingedrukt. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2215
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Batterijlevensduur en opladen 
 

Je huidige batterijniveau controleren 

Wanneer je Flyer in- of uitschakelt, zie je het batterij-indicatorlampje en hoor je een audiomelding. 

 
 

Je kunt terwijl Flyer is ingeschakeld op elk moment het huidige batterijniveau controleren door 
kort op de aan-/uit-knop te drukken. 
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Op veel apparaten wordt het batterijniveau van Flyer weergegeven op het aangesloten 
apparaat. Als Flyer is aangesloten op Ionic, kun je het batterijniveau controleren op het 
snelmenuscherm van het horloge (veeg vanaf het klokscherm naar rechts). 

 
Als de batterij bijna leeg of zo goed als leeg is, wordt de led rood en hoor je een gesproken 
melding die zegt dat de batterij bijna leeg is. Zie de onderstaande tabel voor informatie over de 
kleur van de led. 

 

Kleur led Status van de batterij Audiomelding 

Wit licht Opgeladen “Volle batterij” 

Wit licht Halfvol “Halfvolle batterij” 

Rood licht Bijna leeg “Batterij bijna leeg” 

Knipperend rood 
licht 

Zo goed als leeg “Batterij zo goed als 
leeg” 

 
 

Flyer opladen 

Om Flyer op te laden, steek je de Micro-USB 2.0-laadkabel in de laadpoort van Flyer onder het 
deksel en steek je de laadkabel vervolgens in de USB-poort van je computer of in een UL-
gecertificeerde USB-wandlader. 
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Wanneer Flyer aan het opladen is, verandert de kleur van de led afhankelijk van het huidige 
laadniveau. Je hoofdtelefoon is volledig opgeladen wanneer de led wit is. Volledig opladen 
kan tot 2 uur duren. Zie de onderstaande tabel voor informatie over de kleur van de led 
tijdens het opladen van Flyer. 

 

Kleur led Batterijstatus 

Wit licht Volledig opgeladen 

Geel licht Halfvol 

Rood licht Bijna leeg 
 

Flyer wissen 
 

Wis Flyer om alle gekoppelde apparaten uit het geheugen te wissen en om de taal in te 
stellen in het Engels voor stemberichten en meldingen. Om Flyer te wissen, druk je in deze 
volgorde op de volgende knoppen: 

 
1. Omhoog 
2. Omlaag 
3. Omhoog 
4. Omlaag 
5. Omhoog 
6. Select 

 

Als het wissen voltooid is, knippert het ledlampje 5 keer wit en gaat Flyer uit. 
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Dragen en onderhouden 
 

Het is mogelijk dat Flyer af en toe schoongemaakt moet worden. Voor instructies en meer 
informatie, zie https://www.fitbit.com/productcare. 

 
 

Oordoppen, vleugels en vinnen 

Verwijder de oordopjes en de vleugels of vinnen van het apparaat en was ze met water of een 
natte doek. Gebruik alleen water. Laat ze volledig drogen voordat je ze weer aan de 
hoofdtelefoon bevestigt. 

 
 

Fitbit Flyer 

Reinig de hoofdtelefoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik alleen water. De 
hoofdtelefoon is regen-, zweet- en spatwaterdicht, maar mag niet in water worden 
ondergedompeld. 

https://www.fitbit.com/productcare
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Fitbit Flyer Algemene informatie en specificaties 
 

Materialen 

Flyer is gemaakt van een combinatie van siliconen, polycarbonaat, polyurethaan, elastomeren 
en aluminium. Dankzij deze materialen is de hoofdtelefoon flexibel, duurzaam en licht. 

 
 

Draadloze technologie 

Flyer bevat een Bluetooth 4.2-zendontvanger. 
 
 

Batterij 

Flyer bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. 
 
 

Maat 
 

 
 Gewich

t 
Koordlengte 

 

Fitbit Flyer 
20 g 50 cm 

 

Audio 
 

 

Frequentiebereik 
 

20 Hz tot 20 kHz 

 
Input 

 
2 microfoons 

 

Omgevingsomstandigheden 
 

 
 

Temperatuur bij werking 

 

-20 tot 45 C 

  

 

Relatieve vochtigheid 
 

Tot 90% bij 60 C zonder verlies van functie 



21  

 
 

Waterbestendig Spatwaterdicht. Niet onderdompelen in water. 
 
 
 

Waarschuwing 
 

 

 

 
Om mogelijke gehoorschade te voorkomen: niet langdurig luisteren naar 
geluid met een hoog volume. 

 
Probeer de batterijen niet zelf te vervangen. Je kunt de batterijen beschadigen, wat 
oververhitting en letsel kan veroorzaken 

 
 

Meer informatie 

Problemen oplossen en hulp voor Flyer is beschikbaar via help.fitbit.com. 
 
 

Retourbeleid en garantie 

Garantie-informatie en het Fitbit.com Store-retourbeleid kun je vinden op 
fitbit.com/returns. 

 

-30 tot -20 C 

  
Temperatuur bij niet-werking 

45 tot 60 C 

https://help.fitbit.com/
http://www.fitbit.com/returns
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Regelgeving en veiligheid 
 

Naam van het model: FB205 
 
 

VERENIGDE STATEN: verklaring van de Federal 

Communications Commission (FCC) 

Dit apparaat voldoet aan Onderdeel 15 van de FCC-

voorschriften. De volgende twee voorwaarden zijn van 

toepassing op het gebruik: 

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en 

2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een 

ongewenste werking kan veroorzaken 

 

Waarschuwing FCC 

 
Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door Fitbit, Inc. kunnen de bevoegdheid van 
de gebruiker om het apparaat te bedienen 

ongeldig maken. 
 

Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen 

voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Onderdeel 15 van de FCC-voorschriften. 

Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 

interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan 

radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in 

overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor 

radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een 

bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor de ontvangst 

van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt 

de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende 

maatregelen te treffen: 

 

• Richt de ontvangstantenne naar een andere richting of verplaats deze 

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger 

• Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de 

ontvanger is aangesloten 

• Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp 
 

Dit apparaat voldoet aan de FCC-vereisten voor RF-blootstelling in openbare of ongecontroleerde 

omgevingen 

 

FCC ID: XRAFB205 
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Canada: verklaring van Industry Canada (IC) 

Dit apparaat voldoet aan de IC-vereisten voor RF-blootstelling in openbare of ongecontroleerde 

omgevingen. 

 

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

publics ou incontrôlés 

 

IC-kennisgeving aan gebruikers in overeenstemming met de huidige RSS GEN: 

 
Dit apparaat voldoet aan de RSS-standaard(en) die zijn vrijgesteld van Industry 

Canada-licenties. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het 

gebruik: 

1. dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en 

2. dit apparaat moet interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een 

ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. 

 

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standards exempts de licence(s). Son 

utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 

 

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et 

2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent 

causer un mauvais fonctionnement du dispositif 

 

IC: 8542A-FB205 
 
 

Europese Unie (EU) 

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring 

 
Fitbit, Inc. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Model FB205 in 

overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-

conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: 

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

Déclaration UE de conformité simplifiée 

 
Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB205 sont 

conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles 

dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety. 
 
 
 

Dichiarazione di conformità UE semplificata 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB205 è conforme alla 

Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al 

seguente indirizzo Internet:www.fitbit.com/safety. 
 
 
 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

 
Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB205 die Richtlinie 

2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann 

unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety. 
 
 
 

Declaración UE de Conformidad simplificada 

 
Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB205 cumple 

con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE 

está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety. 
 

 
 

Veiligheidsverklaring 
 

Dit apparaat is getest om te voldoen aan de veiligheidscertificering in overeenstemming met de 

specificaties van de EN-norm: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 

+ A2:2013. 

 

 

Frequentie-informatie 
 

Frequentiebereik (MHz): 2400-2483,5 Hoogste 

EIRP-vermogen in het bereik (dBm): 8,89 

 

Australië en Nieuw-Zeeland 
 

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

 
 

 
Mexico 

 
 

 
IFETEL: RCPFIFB17-1223 

 
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 

 
1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que 

pueda causar su operación no deseada 

 
 

Japan 
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201-170816  
Oman 

 
 

 
 

 

Filippijnen 
 

 
Servië 

 

И 005 17 
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클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) :  EMC  등록  주로  가정용  (B  급)으로하고,  모든  지역에서  사용할  수  

있습니다  얻을이 장치. 

Singapore 
 
 

 
 

Zuid-Afrika 
 

 

 
Zuid-Korea 

 

 

Taiwan 

Fitbit Model FB205 
 
 

 

CCAF17LP0980T3 
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Artikel 12 

 
Zonder toestemming mogen bedrijven, firma’s of gebruikers de frequentie, het vermogen of de 

kenmerken en functies van het oorspronkelijke ontwerp van de gecertificeerde elektrische 

machines met een lagere werkfrequentie niet wijzigen. 

 

Artikel 14 
 

De toepassing van elektrische machines met een lage werkfrequentie mag geen invloed 

hebben op de veiligheid van de navigatie, noch een juridische communicatie verstoren. Indien 

een interferentie wordt geconstateerd, wordt de dienst opgeschort totdat er verbeteringen zijn 

aangebracht en de interferentie niet langer bestaat. Bovenstaande juridische communicatie 

heeft betrekking op de draadloze telecommunicatie die geëxploiteerd wordt volgens de 

telecommunicatiewetten en -voorschriften. De elektrische machines met een lage 

werkfrequentie moeten bestand zijn tegen de interferentie van elektrische 

golfstralingstoestellen en -apparatuur voor juridische communicatie of industriële en 

wetenschappelijke toepassingen. 

 
 

Verenigde Arabische Emiraten 

Geregistreerd nr. TRA: ER57014/17 

Verdeler nr.: 35294/14 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©2017 Fitbit, Inc. Alle rechten voorbehouden. Fitbit en het Fitbit-logo zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Fitbit in de Verenigde Staten en andere landen. Een 
volledigere lijst van Fitbit-handelsmerken is beschikbaar op 
http://www.fitbit.com/legal/trademark-list. Genoemde handelsmerken van derden zijn het 
eigendom van hun respectieve eigenaars. 

http://www.fitbit.com/legal/trademark-list
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