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Aan de slag 

Welkom bij Fitbit Aria 2, de draadloze slimme weegschaal die gebruik maakt van geavanceerde 
technologie om je gewicht, lichaamsvetpercentage en body mass index (BMI) te meten en je zo te 
helpen je conditie onder controle te krijgen. 

 

Bedoeld gebruik 

De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is een lichaamsanalysator die het lichaamsgewicht meet 
en gebruik maakt van bio-elektrische impedantieanalysetechnologie (BIA) om het 
lichaamsvetpercentage bij over het algemeen gezonde individuen van 13 jaar of ouder in te 
schatten. De Aria 2 is alleen bedoeld voor thuisgebruik. 

 

Wat is inbegrepen? 

De doos met je Fitbit Aria 2-weegschaal omvat: 
 

● Draadloze slimme weegschaal Fitbit Aria 2 

● 3 AA-batterijen, reeds geplaatst 

● Aria 2 Snelstartgids 

Wat staat er in dit document? 

We helpen je om aan de slag te gaan door een Fitbit®-account aan te maken en ervoor te zorgen 
dat je weegschaal de verzamelde gegevens naar je dashboard overbrengt. In het dashboard kun je 
gewichtsdoelen instellen, historische gegevens analyseren, trends ontdekken, je eten en drinken 
registreren, in contact blijven met vrienden en nog veel meer. Zodra je klaar bent met het instellen 
van je weegschaal, ben je klaar om te beginnen wegen. Voor meer informatie, tips en 
probleemoplossing kun je onze uitgebreide artikels doornemen op help.fitbit.com. 

 

Je weegschaal aanzetten 

Je Aria 2-weegschaal wordt geleverd met 3 AA-batterijen die al werden geplaatst. Trek aan het 
kleine plastic lipje dat uit het batterijvak steekt om het te verwijderen en de weegschaal van stroom 
te voorzien. 
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WAARSCHUWING 

• Niet gebruiken als je een pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch 
hulpmiddel hebt of als je zwanger bent. 

• Raadpleeg altijd je arts om te bepalen wat voor jou ideaal is. 

• Niet bestemd voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar. 

• Aria 2 mag niet worden gebruikt om een medische aandoening te diagnosticeren of te 
behandelen. 

• Behandel de batterijen volgens de instructies van de fabrikant. 
 

LET OP 
• Lees en bewaar deze instructies. 

• Neem alle waarschuwingen in acht. 

• Volg alle instructies. 

• Wees voorzichtig bij het gebruik van de weegschaal. 

• De weegschaal is glibberig als ze nat is. 

• Niet gebruiken als het glasoppervlak barstjes vertoont. Er kan zich ernstig 
letsel voordoen. 

• Niet gebruiken als de voetjes van de weegschaal stuk zijn. 

• Niet gebruiken als er een anti-slippad ontbreekt op een van de voetjes van de 
weegschaal. 

• Niet gebruiken als er plastic onderdelen stuk zijn. 

• Niet laten vallen. 

• Niet gebruiken als irritatie of andere reacties ontstaan na contact met je Aria 2. 
• Stel je Aria 2 niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. 

• Laat je Aria 2 niet voor langere tijd in direct zonlicht staan. 

• Laat de Aria 2-weegschaal niet in de buurt van open vuur staan. 

• Je weegschaal ontvangt automatische firmware-updates. Laat deze 
occasionele updates voltooien voor gebruik. 
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Je Fitbit Aria 2 instellen 

Voor de beste ervaring raden we aan om je weegschaal te koppelen aan de gratis Fitbit-app, 
die beschikbaar is op mobiele apparaten met iOS, Android en Windows 10 en op Windows 10-
computers met Bluetooth. 

 

Je Fitbit-account vraagt om informatie zoals je lengte, gewicht en geslacht om verschillende 
berekeningen te maken zoals de basale stofwisselingssnelheid om de calorieverbranding in te 
schatten. Je naam is standaard zichtbaar voor Fitbit-vrienden. Je hebt de mogelijkheid om je 
leeftijd, lengte of gewicht te delen met Fitbit-vrienden, maar de informatie die je verstrekt, is 
standaard privé. 

 

Neem contact op met de Fitbit-klantenservice als je hulp nodig hebt bij het instellen, gebruiken of 
onderhouden van de slimme weegschaal Aria 2 of om onverwachte handelingen of gebeurtenissen te 
melden. 

 

Netwerkvereisten 

Aria 2 maakt rechtstreeks verbinding met het wifi-netwerk van bij je thuis en ondersteunt de volgende 
netwerkconfiguraties: 

 
 Draadloos 802.11b/g/n, standaard 2,4 GHz 
 WEP/WPA/WPA2 persoonlijke veiligheid 
 Automatische (DHCP) IP-setup (statische IP-configuratie wordt niet ondersteund) 

 
Aria 2 vereist een 802.11b/g/n-compatibel netwerk om je weegschaalgegevens te verbinden en te 
synchroniseren met je Fitbit-account. 

 

De Fitbit-app installeren 

De Fitbit-app is compatibel met meer dan 200 apparaten die iOS-, Android- en Windows 10-
besturingssystemen ondersteunen. 

 
Om aan de slag te gaan, installeer je de app en koppel je de weegschaal aan je mobiele apparaat: 

 
1. Om te controleren of de Fitbit-app compatibel is met je mobiele toestel surf je naar 

http://www.fitbit.com/devices. 
2. Zoek de Fitbit-app op een van deze locaties, afhankelijk van je apparaat: 

● De Apple® App Store® voor iOS-apparaten zoals een iPhone® of iPad®. 

● De Google Play™ Store voor Android-apparaten zoals de Samsung® Galaxy® 
S6 en Motorola Droid Turbo 2. 

● De Microsoft® Windows Store voor Windows 10-apparaten zoals de Lumia™-
telefoon, Surface™-tablet of een computer met Bluetooth. 

3. Installeer de app. Let wel, als je geen account bij de Store hebt, moet je een account 
aanmaken voordat je de app kunt downloaden. 

4. Wanneer de app is geïnstalleerd, open je deze en tik je op Join Fitbit om door een reeks 
vragen te worden geleid die je helpen bij het aanmaken van je Fitbit-account of om in te 
loggen op je bestaande account. 

5. Ga verder met het volgen van de instructies op het scherm om verbinding te maken of je Aria 2 
te koppelen aan 

je mobiele apparaat. Het koppelen zorgt ervoor dat de weegschaal en het mobiele apparaat 
met elkaar kunnen communiceren (onderling gegevens overdragen). 

http://www.fitbit.com/devices
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Sluit vervolgens je weegschaal aan op je wifi-netwerk: 
 

1. Volg de instructies op het scherm om het wifi-netwerk van je keuze te selecteren uit de lijst 
met beschikbare opties. Door Aria 2 met je wifi-netwerk te verbinden, zal je weegschaal 
automatisch en vertrouwelijk je statistieken na elk gebruik draadloos naar je Fitbit-account 

overbrengen of synchroniseren om je te helpen je vooruitgang op te volgen. 
2. Voer het wachtwoord van je wifi-netwerk in en Aria 2 probeert automatisch 

verbinding te maken. 
 

OPMERKING: Je kunt je wifi-netwerkinformatie handmatig invoeren door te kiezen voor de optie 
Andere bij het selecteren van een netwerk. 

 

Wanneer je klaar bent met het maken van een verbinding met het wifi-netwerk, kies je een 
gepersonaliseerd pictogram dat na elk gebruik op het scherm van je Aria 2 verschijnt en lees je 
de handleiding door over je nieuwe weegschaal. 

 
 

Je weegschaalinstelling controleren 

Nu je je weegschaal aan je Fitbit-account hebt gekoppeld, wil je controleren of de weegschaal 
onder je apparaten wordt weergegeven. Volg deze stappen om je instelling te bevestigen: 

 
1. Log in op de Fitbit-app op je mobiele apparaat. 

2. Tik op het pictogram Account ). 

3. Zoek Aria 2 onder je apparaten. 

 

Je wifi-netwerk wijzigen 

Als je de naam, het wachtwoord, de router of de provider van je wifi-netwerk hebt gewijzigd, moet je 
je Aria 2 opnieuw verbinden met het bijgewerkte netwerk met behulp van de hierboven beschreven 
instelmethode. 

 

Zie voor stapsgewijze instructies help.fitbit.com. 
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Je Aria 2 gebruiken 

De weegschaal Fitbit Aria 2 meet je gewicht, lichaamsvetpercentage en BMI. Wanneer je ingelogd bent 
op je Fitbit-account, worden de metingen vanaf je weegschaal automatisch en vertrouwelijk 
gesynchroniseerd met je dashboard. 

 

Een weging voltooien 

Volg deze stappen om een weging uit te voeren op je Aria 2: 
 

1. Plaats de weegschaal op een vlakke, harde ondergrond. 
2. Doe je sokken en schoenen uit en stap vervolgens blootvoets op de weegschaal. 

 
Aria 2 geeft je gewichts- en lichaamsvetmeting weer. 

 

3. Stap van de weegschaal. Aria 2 stuurt je statistieken automatisch naar je dashboard. Als je 

een foutmelding op je weegschaal ziet, raadpleeg dan help.fitbit.com. 

 

Je gegevens bekijken 

Nadat je je hebt gewogen en je Aria 2 is gesynchroniseerd, kun je je gegevens in je dashboard 
bekijken. Op het dashboard kun je de vooruitgang bijhouden, je statistieken inclusief vetvrije massa 
in een grafiek bekijken en handmatig een gewicht invoeren of verwijderen. 

 

Voor meer informatie, zie help.fitbit.com. 
 

Andere gebruikers uitnodigen om de weegschaal te 
gebruiken 

Maximaal acht gebruikers kunnen hun Fitbit-accounts synchroniseren met een enkele Aria 2-
weegschaal. Als iemand die geen account heeft dat gekoppeld is aan de weegschaal op de 
weegschaal stapt, wordt alleen zijn/haar gewicht weergegeven (lichaamsvetpercentage en BMI 
verschijnen niet). Geregistreerde gebruikers zien dit gewicht toegekend aan "Guest". 

 

Zie help.fitbit.com voor stapsgewijze instructies. 
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Een meting opnieuw toewijzen 

Als twee gebruikers op dezelfde weegschaal dicht bij elkaar liggen wat gewicht of 
lichaamssamenstelling betreft, vraagt je Aria 2 je de juiste gebruiker te selecteren, aangeduid met 
hun gepersonaliseerde pictogram. Als een foute gebruiker wordt gekozen of als een gewicht ten 
onrechte wordt toegekend, kun je het opnieuw toewijzen aan de juiste gebruiker in de Fitbit-app of op 
de website fitbit.com. 

 
Zie help.fitbit.com voor stapsgewijze instructies. 

 
Als je weegschaal je consequent als gast herkent, raadpleeg dan help.fitbit.com. 

 

Kiezen tussen de Regular- en Lean-modus 

De "Lean"-modus is bedoeld voor professionele atleten of sporters op topniveau, zoals 
marathonlopers of bodybuilders. Personen met een uitzonderlijk laag lichaamsvetgehalte in 
verhouding tot hun spiermassa overwegen misschien beter de Lean-modus om de nauwkeurigheid 
van de weegschaal te verbeteren. Veel zeer fitte en actieve mensen krijgen echter nog steeds 
nauwkeurigere meetwaarden in de "Regular"-modus, die geschikt is voor de meeste gebruikers. 

 
Voor stapsgewijze instructies, zie help.fitbit.com. 

 

De nauwkeurigheid verzekeren 

Gebruik deze tips om de nauwkeurigste en meest consistente meetwaarden van je weegschaal te 
krijgen: 

 
● Gebruik je Aria 2 blootvoets. De weegschaal kan het lichaamsvetpercentage niet meten als 

je schoenen of sokken draagt. 
● Zorg ervoor dat je voeten droog zijn voordat je jezelf weegt. 

● Plaats de Aria 2 tijdens het gebruik op een harde, vlakke ondergrond. Het gebruik van de 
weegschaal op een zacht oppervlak - zoals tapijt of linoleum - kan de nauwkeurigheid 
van de metingen van de Aria 2 beïnvloeden. 

● Verdeel je gewicht gelijkmatig over je beide voeten terwijl je op de weegschaal staat. 

● Weeg jezelf elke dag op hetzelfde tijdstip om consistente trends te zien. Je gewicht en 
lichaamsvetpercentage zullen natuurlijk variëren in de loop van de dag. 

● Als je Aria 2 wordt opgepakt en verplaatst tussen metingen door of zijdelings tegen een 
muur wordt geplaatst wanneer deze niet in gebruik is, doorloopt de weegschaal een 
kalibratieproces de volgende keer dat ze wordt gebruikt om te wegen. Er zijn dan tot twee 
opeenvolgende wegingen nodig voordat je weegschaal opnieuw is gekalibreerd en de 
metingen weer consistent en nauwkeurig worden weergegeven. 

 
OPMERKING: Voor de meting van het lichaamsvetpercentage, de BMI en de vetvrije massa moet 

je Aria 2-weegschaal zijn ingesteld met je Fitbit-account. Je hoeft deze instelling niet te 
voltooien om jezelf te wegen. 

 

Fabrieksreset 

Fabrieksreset wist alle gebruikersgegevens van de weegschaal, inclusief opgeslagen gewichten en 
wifi-netwerken. Voer deze stappen uit om de weegschaal terug te zetten naar de fabrieksinstellingen: 
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1. Draai de weegschaal om en trek het lipje omhoog om het deksel van het 
batterijcompartiment te verwijderen. 

2. Verwijder de batterijen. 
3. Druk op het kleine knopje direct boven de batterijsleuven. 
4. Plaats de batterijen terug terwijl je op de knop blijft drukken. Zorg ervoor dat je de knop 

ten minste tien seconden ingedrukt houdt. 
5. Plaats het deksel terug op het batterijcompartiment en druk het naar beneden tot het goed 

vastzit. 
6. Draai de weegschaal terug om om het installatieproces te starten. 
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Fitbit Aria 2 Algemene informatie en specificaties 
 

Sensoren 

Vier laadcellen meten het gewicht. Informatie over lichaamsvet wordt gemeten via elektrische 
impedantie en berekend op basis van gewicht en gebruikersaccountgegevens. 

 
De weegschaal meet lichaamsvet met behulp van bio impedantieanalyse. Indiumtinoxide (ITO) 
elektroden vormen een patroon op de bovenkant van de weegschaal en sturen een klein, veilig 
signaal door het lichaam om impedantie te meten. 

 

Beperkingen 

● Het weegbereik van de weegschaal bedraagt 4,5-181,4 kg. 

● De eigenaar is de beoogde gebruiker van Aria 2. 

● Aria 2 is niet gebruiksklaar voor de gebruiker. Als je hulp nodig hebt met je weegschaal, 
contacteer dan de klantenservice. 

 

Batterijen en stroomvoorziening 

● 3 alkaline AA-batterijen van 1,5V-formaat zijn 
inbegrepen (In bedrijf: 4,5V nominaal) 

● Geen netsnoer nodig 
 

Om de batterijen van je Aria 2 te vervangen, voer je deze stappen uit: 
 

1. Draai de weegschaal om en trek het lipje omhoog om het deksel van het 
batterijcompartiment te verwijderen. 

2. Verwijder de batterijen. 
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5° tot 40° C 
  

 

3. Plaats 3 alkaline AA-batterijen van 1,5V zoals aangegeven in het compartiment. 

 
4. Plaats het deksel terug op het batterijcompartiment en druk het naar beneden tot het goed 

vastzit. 
5. Draai de weegschaal om en wacht enkele ogenblikken tot Aria 2 gekalibreerd is voordat 

je begint met de weging. 
 

Alkaline 1,5V-batterijen die gebruikt worden voor Aria hebben een verwachte levensduur van ongeveer 
1 jaar. De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van je batterijmodel. Vervang de batterijen indien 
nodig. 

 

Grootte en gewicht 
 

  
Lengte 

 
Breedte 

 
Diepte 

 
Gewicht 

 
Aria 2-weegschaal 

 
31,2 
cm 

 
31,2 
cm 

 
31,9 mm 

 
2,13 kg   

 
Omgevingsomstandigheden 

 

 
Temperatuur bij werking 
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Relatieve vochtigheid 

 

Tot 93% RV 
Aria 2 is ontworpen om te werken in een vochtige 
badkameromgeving. 

 
Opslag en vervoer 

 

-25° C tot 70° C 
Tot 93% RV 

Omgevingsdrukbereik 700 kPa tot 1.060 kPa 

Invoerbescherming 
IP53: symbool geeft aan dat de weegschaal stof- en 
waterbestendig is. 

 

OPMERKING: Je zult de meest consistente en betrouwbare meetwaarden zien wanneer je je Aria 
2-weegschaal op een harde, vlakke ondergrond plaatst. 

 

Zorg en onderhoud 

Reinig Aria 2 indien nodig om stof en vuil te verwijderen. Volg deze tips om de weegschaal 
schoon te maken: 

 
● Veeg het oppervlak voor het eerste gebruik af met een vochtige doek met een mild 

reinigingsmiddel. 

● Aria 2 niet onderdompelen en geen hogedruk waterstralen (bv. een douchekop) gebruiken 
om het oppervlak te reinigen. 

● Gebruik geen antiseptische doekjes, chloor of hoog geconcentreerde glasreiniger op het 
oppervlak van de weegschaal. 

● Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om de weegschaal te reinigen. 
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Regelgeving en veiligheid 

Naam van het model: FB202 
 

De weegschaal meet lichaamsvet met behulp van bio impedantieanalyse. ITO-elektroden vormen 
een patroon op de bovenkant van de weegschaal en sturen een klein, veilig signaal door het lichaam 
om impedantie te meten. 

 
Type BF Toegepast onderdeel 

 
Dit symbool geeft aan dat het oppervlak van de weegschaal een onderdeel van het type BF is dat 
bedoeld is om een elektrofysiologisch signaal af te geven aan en van de gebruiker. De weegschaal 
meet de lichaamsmassa aan de hand van een bio impedantieanalyse. ITO-elektroden vormen een 
patroon op de bovenkant van de weegschaal en sturen een klein, veilig signaal door het lichaam 
om impedantie te meten. 

 

Aria 2 wordt niet in alle onderstaande landen beschouwd als een medisch hulpmiddel, behalve in de 
Verenigde Staten. 

 
 

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: Dit apparaat mag geen schadelijke 

interferentie veroorzaken en 

Dit apparaat moet ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste 
werking kan veroorzaken 

 
Waarschuwing FCC 

 
Veranderingen of modificaties die niet werden 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 
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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: XRAFB202 
 

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-FB202 

 

Europese Unie (EU) 

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring 
 

Fitbit, Inc. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Model FB202 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 FB202 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. 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Dichiarazione di conformità UE semplificata 
 

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB202 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 FB202 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 FB202 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. 

 
De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op 
https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions 

 
 

Frequentie-informatie 

Frequentiebereik (MHz): 2400-2483,5 Hoogste EIRP-

vermogen in het bereik (dBm): 19,96 

 

Australië en Nieuw-Zeeland 
 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
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China 
 
 

 

 
 
 
 

 
Indonesië 

 

 
Israël 

 

 אישור התאמה 51-61295

 
 .אי לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר
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Japan 
 
 
 
 

 
 
 

Oman 
 

 
Filippijnen 
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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. 

Servië 
 

И 005 17 

 

Singapore 
 
 

 

Zuid-Afrika 
 

 

 

Zuid-Korea 
 

 

Verenigde Arabische Emiraten 

Geregistreerd nr. TRA: ER56880/17 
Verdeler nr.: 35294/14 
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Vietnam 
 

 

 
Milieuspecificaties 

 
 

Richtlijn en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies 

 
De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is bedoeld voor gebruik in de hieronder 
beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de draadloze 
slimme weegschaal Aria 2 moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving 
wordt gebruikt. 

 

Emissietest 
 

Naleving 
 

Elektromagnetische omgeving - 
richtlijn 

 
RF-emissies CISPR 
11 

 

Groep 1 
 
De draadloze slimme weegschaal Aria 
2 gebruikt alleen RF-energie voor haar 
interne functie. De RF-emissies zijn 
daarom zeer laag en zullen 
waarschijnlijk geen interferentie 
veroorzaken met elektronische 
apparatuur in de buurt. 

 
RF-emissies CISPR 
11 

 

Klasse B 
 
De draadloze slimme weegschaal Aria 
2 is geschikt voor gebruik in alle 
gebouwen, behalve woningen en 
gebouwen die rechtstreeks zijn 
aangesloten op het openbare 
laagspanningsnet dat gebouwen 
bedient die gebruikt worden voor 

 
Harmonische emissies 
IEC 61000-3-2 

 

Niet van toepassing 
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Spanningsfluctuaties/f
likkerende emissies 
IEC 61000-3-3 

 

Niet van toepassing 
huishoudelijke doeleinden. 

 
 

 
 

Richtlijn en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit 

 
De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven 
elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de draadloze slimme weegschaal Aria 2 
moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

 

Immuniteitstest 
 

IEC 60601-testniveau 
 

Nalevingsniveau 
 
Elektromagnetische 
omgeving - richtlijn 

 
Elektrostatische 
ontlading (ESD) 

 

IEC 61000-4-2 

 

± 8 kV contact 
 

± 15 kV lucht 

 

± 8 kV contact 
 

± 15 kV lucht 

 
Vloeren moeten van 
hout, beton of 
keramische tegels 
zijn. Als de vloeren 
bedekt zijn met 
synthetisch materiaal, 
moet de relatieve 
vochtigheid ten 
minste 30% 
bedragen. 

 
Elektrische snelle 
transiënt/uitbarsting 

 
± 2 kV voor 
voedingslijnen 

 

Niet van toepassing 
 

Niet van toepassing 

IEC 61000-4-4 ± 1 kV voor invoer-
/uitvoerlijnen 

  

 
Overspanning 

 
± 1 kV-lijn(en) naar 

 
Niet van toepassing 

 
Niet van toepassing 

 lijn(en)   

IEC 61000-4-5    

 ± 2 kV-lijn(en) naar   

 aarde   

 
Spanningsdalingen en -
onderbrekingen 

 
0% UT; 0,5 cyclus 
Bij 0°, 45°, 90°, 

 

Niet van toepassing 
 

Niet van toepassing 

IEC 61000-4-11 
135°, 180°, 225°, 
270° en 315° 
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De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven 
elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de draadloze slimme weegschaal Aria 2 
moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

  
0% UT; 1 cyclus 
en 

 
 

70% UT; 25/30 
cycli 

 

Eenfasig: bij 0° 

  

 

0% UT; 250/300 
cyclus 

 
Netfrequentie (50/60 
Hz) 
magnetisch veld 

IEC 61000-4-8 

 

30 A/m 
 

30 A/m 
 
De magnetische 
velden van de 
netfrequentie moeten 
zich bevinden op een 
niveau dat 
kenmerkend is voor 
een typische locatie in 
een typische 
commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Opmerking: Ut is de netspanning met wisselspanning voordat de testniveaus worden toegepast. 

 

De draadloze slimme weegschaal Aria 2 heeft geen essentiële prestaties per IEC 60601-1-2. 
 

In overeenstemming met IEC 60601-1 zijn gebruikers van de draadloze slimme weegschaal Aria 
2 de bedoelde bedienaars en kunnen ze de beschreven functies en het beschreven onderhoud 
uitvoeren terwijl het apparaat niet in gebruik is. 

 
WAARSCHUWING: Gebruik van dit apparaat in de buurt van of gestapeld met andere apparatuur 
moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot onjuiste bediening. Als een dergelijk gebruik 
noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparatuur worden geobserveerd om te 
controleren of ze normaal werken. 

 
Volg de ESD-voorzorgsmaatregelen om schade te voorkomen en om je te beschermen tegen 
potentiële gevaren zoals elektrische schokken. 

 
 
 
 

 

Richtlijn en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit 
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Immuniteitstest 
 

IEC 60601-testniveau 
 
Nalevingsniv
eau 

 
Elektromagnetische omgeving - 
richtlijn 

    
Draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur mag 
zich niet dichter bij een 
onderdeel van de draadloze 
slimme weegschaal Aria 2 
bevinden, inclusief kabels, dan 
de aanbevolen 
scheidingsafstand berekend 
aan de hand van de vergelijking 
die van toepassing is op de 
frequentie van de zender. 

    
Aanbevolen afstand 

 
Geleide RF 

 
3 Vrms 

 
Niet van 
toepassing 

 

Niet van toepassing 

IEC 61000-4-6 150 kHz tot 80 MHz   

 

 
Uitgestraalde 

RF IEC61000-4-

3 

 

 
10 V/m 

 
80 MHz tot 2,7 GHz 
80% AM bij 1 kHz 

 
 

 
10 V/m 

 
 
 

d = 1,17* √P 80 MHz tot 
800 MHz 

   
d = 2,33* √P 800 MHz tot 

   2,5 GHz 

    
Waarbij P het maximum 

   uitgangsvermogen is van de 
zender in watt (W) volgens de 
zenderfabrikant en d de 
aanbevolen 

   scheidingsafstand in 
meter (m). 

    
Veldsterkten van vaste RF-
zenders, zoals 
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De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische 
omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen onder controle worden gehouden. De klant of de 
gebruiker van de draadloze slimme weegschaal Aria 2 kan elektromagnetische interferentie 
helpen voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur (zenders) en de draadloze slimme weegschaal Aria 2, zoals hieronder 
aanbevolen, afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

   bepaald door een 
elektromagnetisch 
terreinonderzoeka, moeten lager 
zijn dan het nalevingsniveau in 
elk frequentiegebiedb. 

 
 

Er kan interferentie optreden 
in de buurt van apparatuur die 
is aangeduid met het volgende 
symbool: 

 

 
 
 
 

 

Opmerking 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. 
 
Opmerking 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische 
propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen. 

a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor (mobiele/draadloze) radiotelefoons en 
landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen, kunnen 
theoretisch niet met nauwkeurigheid worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving door 
vaste RF-zenders te beoordelen, moet een elektromagnetisch terreinonderzoek worden 
overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de draadloze slimme weegschaal Aria 
2 wordt gebruikt het toepasselijke RF-conformiteitsniveau hierboven overschrijdt, moet de 
draadloze slimme weegschaal Aria 2 worden geobserveerd om de normale werking te controleren. 
Als er abnormale prestaties worden waargenomen, zijn er mogelijk aanvullende maatregelen 
nodig, zoals het heroriënteren of verplaatsen van de draadloze slimme weegschaal Aria 2. 

 

b In het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten lager zijn dan 3 V/m. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur en de draadloze slimme weegschaal Aria 2 
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Nominaal 
maximaal 
uitgangsvermoge
n van de zender 

 
 
 
W 

 

Scheidingsafstand volgens frequentie van zender m 

 
150 kHz tot 80 MHz 

 
 

d = 1,17* √P 

 
80 MHz tot 800 MHz 

 
 

d = 1,17* √P 

 
800 MHz tot 2,5 GHz 

 
 

d = 2,33* √P 

 

0,01 
 

Niet van toepassing 
 

0,12 
 

0,23 

 

0,1 
 

Niet van toepassing 
 

0,37 
 

0,74 

 

1 
 

Niet van toepassing 
 

1,17 
 

2,33 

 

10 
 

Niet van toepassing 
 

3,7 
 

7,37 

 

100 
 

Niet van toepassing 
 

11,7 
 

23,3 

 
Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de 
aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden ingeschat met behulp van de vergelijking die 
van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de 
zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender. 

 
Opmerking 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van 
toepassing. 

 
Opmerking 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische 
propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen. 

 

De draadloze slimme weegschaal Aria 2 voldoet aan de Draadloze IEEE 802.11b (CCK/BPSK-
modulatie) in de 2400-2483,5 MHz-band. Het effectieve uitgestraalde uitgangsvermogen is 25 dBm. 

 
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de werking van de draadloze slimme 
weegschaal Aria 2 beïnvloeden, zelfs als die apparatuur voldoet aan de CISPR-emissievereisten. 

 

Voorzorgsmaatregelen voor de batterij 

Behandel de batterij in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 
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Informatie over afvalverwijdering en recyclage 
 

Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product aan het einde van zijn 
levensduur gescheiden moet worden van gewoon huishoudelijk afval. Houd er rekening mee dat het 
jouw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclagecentra om zo 
bij te dragen aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Elk land in de Europese Unie zou zijn 
inzamelcentra voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moeten hebben. Neem 
voor informatie over het aflevergebied voor recyclage contact op met de plaatselijke 
afvalverwerkingsinstantie voor elektrische en elektronische apparatuur of met de winkel waar je het 
product hebt gekocht. 

 
Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin de sa vie doit être 
recyclé séparément des déchets ménagers ordinaires. Notez que ceci est votre responsabilité 
d'éliminer les équipements électroniques à des centres de recyclage afin d'aider à préserver les 
ressources naturelles. Chaque pays de l'Union européenne a ses centres de collecte et de 
recyclage pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations 
ou trouver un centre de recyclage, contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le 
produit. 

 
 Gooi de weegschaal Aria 2 niet weg met het huisvuil. 
 Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid en moeten gescheiden 

worden ingezameld. 
 Het weggooien van de verpakking en je Aria-weegschaal dient te gebeuren volgens de 

plaatselijke voorschriften. 
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Hulp en garantie 
 

Hulp 

Problemen oplossen en hulp voor je Aria 2 is beschikbaar via help.fitbit.com. 
 

Retourbeleid en garantie 

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

 

Fitbit 

199 Fremont Street, 14e 

verdieping San Francisco, CA 

94105 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©2018 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. 
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