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Aan de slag 

Krijg een vollediger beeld van je gezondheid met de Fitbit Aria Air slimme weegschaal. 
Hij geeft je gewicht weer en gebruikt Bluetooth-technologie om de weegschaal te 
synchroniseren met de Fitbit-app waar je trends door de tijd heen kunt volgen. 

Inhoud van de verpakking 
Je Aria Air-verpakking bevat: 

 

  

 

 

 

  

Weegschaal 3 AAA-batterijen   
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Aria Air instellen 

Stel de weegschaal in met de Fitbit-app op een iPhone, iPad of Android-telefoon.  

 

Bij het aanmaken van een Fitbit-account, wordt je gevraagd om je geboortedatum, 
lengte, gewicht en geslacht in te voeren. Als je beschikt over een Fitbit-apparaat, 
helpen deze details om je staplengte te berekenen en een schatting te maken van 
de afstand, je basaalmetabolisme en verbrande calorieën. Nadat je je account hebt 
ingesteld, zullen je voornaam, eerste letter van je achternaam en profielafbeelding 
zichtbaar zijn voor alle andere Fitbit-gebruikers. Je hebt de mogelijkheid om andere 
gegevens te delen, maar de meeste informatie die je verstrekt om een account aan 
te maken, is standaard privé. 

Aria Air inschakelen 
Zoek aan de achterkant van de Aria Air het batterijvak en trek het plastic lipje eruit. 
Je weegschaal wordt ingeschakeld. 
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Instellen op je telefoon of tablet 
Stel Aria Air in met de Fitbit-app. De Fitbit-app is compatibel met de meeste 
populaire telefoons en tablets. Ga voor meer informatie naar fitbit.com/devices. 

 

Om aan de slag te gaan: 

1. Download de Fitbit-app:  
• Apple App Store voor iPhones en iPads 
• Google Play Store voor Android-telefoons 

2. Installeer de app en open deze. 
• Als je al een Fitbit-account hebt, log je in op je account > tik je op het 

tabblad Vandaag  > je profielafbeelding > Apparaat instellen.  
• Als je nog geen Fitbit-account hebt, tik je op Word lid van Fitbit, waarna 

je een reeks vragen beantwoordt om een Fitbit-account aan te maken. 
3. Volg de instructies op het scherm op om je Aria Air aan je account te koppelen.  

Zodra je de installatie hebt voltooid, lees je eerst de handleiding door voor meer 
informatie over je nieuwe weegschaal. Daarna kun je de Fitbit-app gaan verkennen. 

Ga voor meer informatie naar help.fitbit.com. 

De meeteenheid instellen 
1. Tik op de knop op de achterkant van Aria Air om te schakelen tussen pond, 

stone of kilogrammen. 
2. Wanneer het scherm de meeteenheid toont die je wilt gebruiken, is de 

weegschaal gereed voor gebruik. 

 

Ga voor meer informatie naar help.fitbit.com. 

https://www.fitbit.com/devices
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1362
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Aria Air gebruiken 

Basisbeginselen 

Om 
nauwkeurigheid 
te garanderen 

 

• Gebruik de Aria Air op blote voeten. 
• Zorg ervoor dat je voeten droog zijn voordat je jezelf weegt. 
• Plaats de Aria Air tijdens gebruik op een harde, vlakke 

ondergrond. 
• Verdeel je gewicht gelijkmatig over beide voeten wanneer je 

op de weegschaal staat. 
• Weeg jezelf elke dag op hetzelfde tijdstip om consistente 

trends te zien. Je gewicht varieert natuurlijk in de loop van 
de dag.  

• Aria Air moet opnieuw worden gekalibreerd als je deze tussen 
metingen verplaatst of als je deze op zijn kant opbergt 
wanneer de weegschaal niet in gebruik is. Er kunnen mogelijk 
tot 2 wegingen nodig zijn voordat je Aria Air nauwkeurige 
metingen weergeeft. 

Om ongevallen 
en letsel te 
voorkomen 

 

• Volg alle instructies op en wees voorzichtig bij het gebruik van 
de Aria Air. 

• Gebruik de Aria Air niet als deze nat is. 
• Gebruiken hem niet als op het glazen oppervlak scheurtjes of 

barstjes aanwezig zijn. Dit kan leiden tot ernstig letsel. 
• Gebruik de Aria Air niet als de poten van de weegschaal 

gebroken zijn of er antislipkussentjes missen. 
• Gebruik hem niet als er plastic onderdelen zijn gebroken. 
• Laat de Aria Air niet vallen. 
• Laat de Aria Air niet achter in de buurt van open vuur. 
• Stel de Aria Air niet bloot aan extreem hoge of lage 

temperaturen. 
• Laat de Aria Air niet voor langere tijd in direct zonlicht staan. 

Waarschuwing 

 

• Niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. 
• De Aria Air mag niet worden gebruikt om een diagnose van 

een medische aandoening te stellen of deze te behandelen. 
• Gebruik de batterijen volgens de meegeleverde instructies 

van de fabrikant. 
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Foutmeldingen 

 

Vervang batterijen. Zie voor instructies 'Batterijen' op pagina 10. 

 

Stap van de weegschaal en zorg ervoor dat het scherm opnieuw 
wordt ingesteld. Voltooi dan een weging. 

 

Het gewicht overschrijdt de limieten van de weegschaal. Ga voor 
meer informatie naar 'Limieten' op pagina 10. 

Jezelf wegen 
1. Plaats de weegschaal op een platte, harde ondergrond. 

2. Open de Fitbit-app op je nabijgelegen telefoon en tik op het tabblad Vandaag . 

  

3. Stap met blote voeten op de Aria Air. Het scherm toont je gewicht.  

 
4. Stap van de weegschaal af en controleer de Fitbit-app. Zodra je 

gewichtslogboek verschijnt, tik je op Opslaan. 
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5. Tik op het gewichtslogboek voor meer informatie. Tik op het tabblad Vandaag 

 > gewichtstegel en veeg over de grafieken bovenaan om je gewichtstrends 
in de loop van de tijd te bekijken. 

Anderen uitnodigen de Aria Air te gebruiken 
1. Bevestig dat de persoon die je wilt uitnodigen een Fitbit-account heeft. 

2. Tik in de Fitbit-app op het tabblad Vandaag  > je profielfoto > Aria Air-tegel. 
3. Tik op Personen die deze weegschaal gebruiken > Meer personen 

uitnodigen. 
4. Kies uit de lijst met je Fitbit-vrienden of voer een e-mailadres in en tik op 

de knop Uitnodigen. De persoon die je hebt uitgenodigd, ontvangt een  
e-mailuitnodiging met instructies om de Aria Air in te stellen. 

 
Ga voor meer informatie naar help.fitbit.com. 

Een meting verwijderen 
Als je een melding ontvangt om het gewicht van iemand anders op te slaan: 

1. Tik op Annuleren wanneer het gewichtslogboek verschijnt. 
2. Sluit de Fitbit-app op je apparaat en laat de andere persoon een nieuwe weging 

doen. Zie voor instructies 'Jezelf wegen' op pagina 7. 

Een gewichtslogboek van je account verwijderen: 

1. Tik in de Fitbit-app op het tabblad Vandaag  > gewichtstegel. 
2. Tik op het gewichtslogboek dat je wilt verwijderen. 
3. Tik op de drie stippen > Logboek verwijderen. 

 

Ga voor meer informatie naar help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1155
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1306
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Aria Air opnieuw opstarten 

Je weegschaal opnieuw opstarten:  

1. Houd de knop aan de achterkant van Aria Air vijf seconden ingedrukt. 
Het scherm knippert otA.  

 

2. Houd de knop nog vijf seconden ingedrukt totdat het scherm clr toont. 
Je weegschaal is nu gereset.  
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Algemene informatie en specificaties 

Sensoren 
Het gewicht wordt gemeten door vier meetcellen. 

Limieten 
• De gewichtslimiet van de weegschaal is: 397 lbs, 28 st: 5 lbs of 180 kg. 
• De Aria Air kan niet worden onderhouden. Neem contact op met de 

Klantenservice als je hulp voor je weegschaal nodig hebt. 

Batterijen 
• 3 alkaline 4,5 V AAA-batterijen inbegrepen 

De batterijen in Aria Air vervangen: 

1. Trek aan de achterkant van de weegschaal aan het lipje om het klepje van het 
batterijvak te verwijderen. 

2. Verwijder de batterijen. 
3. Plaats 3 alkaline 4,5 V AAA-batterijen. 
4. Plaats het klepje van het batterijvak weer terug en druk erop totdat deze weer 

vastzit. 
5. Draai je weegschaal om en wacht even tot de Aria Air is gekalibreerd voordat je 

een nieuwe weging doet. 

Grootte en gewicht 
Lengte Breedte Diepte Gewicht 

300 mm 300 mm 25,7 mm 1,79 kg 

http://help.fitbit.com/
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Omgevingsvoorwaarden 
Temperatuur tijdens 
gebruik 

5 °C tot 40 °C 

Temperatuur buiten 
gebruik -20 °C tot 5 °C  

40 °C tot 60 °C 

Relatieve vochtigheid 
Tot 90% RV 

De Aria Air is ontworpen om te werken in een vochtige 
badkameromgeving. 

Omgevingsdrukbereik 86 kPa tot 106 kPa 

Verzorging en onderhoud 
Reinig de Aria Air indien nodig. Volg de volgende tips om je weegschaal schoon te 
maken: 

• Veeg het oppervlak van de weegschaal voor je eerste gebruik schoon met een 
vochtige doek en gebruik een mild reinigingsmiddel. 

• Houd de Aria Air niet onder water en gebruik geen waterstralen met hoge druk 
(bijvoorbeeld een douchekop) om het oppervlak schoon te maken. 

• Gebruik geen schoonmaakdoekjes, chloor of geconcentreerde glasreinigers op 
het oppervlak van de weegschaal. 

• Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om je weegschaal schoon te 
maken. 

Meer informatie 
Raadpleeg help.fitbit.com voor meer informatie over je weegschaal, hoe je je 
voortgang kunt volgen in de Fitbit-app en hoe je gezonde gewoontes kunt 
opbouwen met Fitbit Premium. 

Retourbeleid en garantie 
Garantie-informatie en het retourbeleid van fitbit.com vind je op 
fitbit.com/legal/returns-and-warranty. 

http://help.fitbit.com/
http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
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Juridische en veiligheidsmededelingen 

Verenigde Staten: Verklaring van de Federal 
Communications Commission (FCC) 
Model FB203 

FCC ID: XRAFB203 

Supplier's Declaration of Conformity 

Unique Identifier: FB203 

Responsible Party – U.S. Contact Information 

199 Fremont Street, 14th Floor 
San Francisco, CA 
94105 
United States 
877-623-4997 

FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15) 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 

Operation is subject to the following two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference and 
2. This device must accept any interference, including interference that may cause 

undesired operation of the device. 

FCC Warning 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 
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• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 

the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or 
uncontrolled environments. 

Canada: Verklaring van de Industry Canada (IC) 
Model/Modèle FB203 

IC: 8542A-FB203 

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled 
environments. 

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

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN: 

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). 

Operation is subject to the following two conditions: 

1. this device may not cause interference, and 
2. this device must accept any interference, including interference that may cause 

undesired operation of the device. 

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence 
(s). Son utilisation est soumise à Les 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 

Europese Unie (EU) 
Simplified EU Declaration of Conformity 

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB203 is in 
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of 
conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety 

http://www.fitbit.com/safety
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Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB203 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 FB203 
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 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB203 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 

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB203 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 

 

Veiligheidsverklaring 
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de 
veiligheidscertificatie conform de bepalingen uit EN-normen: EN60950-1: 2006 + A11: 
2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017. 

Informatie over frequentie 
Frequentiebereik (MHz): 2400-2483,5 

De hoogste EIRP-kracht binnen het bereik (dBm): 1.8 

Australië en Nieuw-Zeeland 

 

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

AGREE PAR L’ANRT MAROC  

Numéro d’agrément: MR 21120 ANRT 2019  
Date d’agrément: 08/10/2019 

Nigeria 
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian 
Communications Commission. 

Oman 
OMAN-TRA/TA-R/8369/19 

Filipijnen 
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Zuid-Korea 

클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 

모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.  

 

Translation: 
Class B devices (broadcast communications equipment for home use): EMC registration 
is mainly for household use (B class) and can be used in all areas get this device. 

Verenigde Arabische Emiraten 
TRA Registered No: ER75569/19 
Dealer No: DA35294/14 
Model: FB203 
Type: Body Scale 

Zambia 

 

ZMB / ZICTA / TA / 2019 / 11 / 1 



©2019 Fitbit, Inc. Alle rechten voorbehouden. Fitbit en het Fitbit-logo zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Fitbit in de Verenigde Staten 
en in andere landen. Een volledigere lijst met handelsmerken van Fitbit is te vinden 
op http://www.fitbit.com/legal/trademark-list. Handelsmerken van derden zijn het 
eigendom van hun respectieve eigenaren. 

  

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