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Manual Pengguna ini menerangkan segala sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang TomTom Touch 
Fitness Tracker baru Anda . 

Apa itu pelacak kebugaran? 

TomTom Touch Anda melacak aktivitas dan komposisi tubuh Anda. Komposisi tubuh adalah indikator 
yang baik untuk mengukur kebugaran. Ketika berolahraga, biasanya orang-orang ingin mengurangi 
persentase lemak tubuh dan meningkatkan persentase otot mereka. Dengan TomTom Touch, Anda 
dapat melacak komposisi tubuh, bukan hanya langkah. 

Apa saja fitur utamanya? 

TomTom Touch Anda dilengkapi layar sentuh dan dapat melacak langkah, kalori, waktu aktif, jarak, 
tidur, detak jantung, dan komposisi tubuh. 

Tip: Walaupun ini adalah produk TomTom, ini tidak memiliki GPS, sehingga tidak dapat digunakan 
untuk navigasi. Jika Anda mencari produk yang mencatat rute lari dan bersepeda Anda di peta, 
dengan perhitungan kecepatan, langkah, dan jarak yang tepat, cobalah Jam Tangan Olahraga GPS 

TomTom. 

Berikut adalah titik awal yang baik dalam Manual Pengguna ini: 

 Start Cepat 

 Tentang Pelacak Kebugaran Anda 

 Mengenakan Pelacak Kebugaran Anda 

 Mengisi Daya Pelacak Kebugaran Anda 

 Pelacak Kebugaran Anda dan air 

Tip: Tersedia juga pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) di tomtom.com/support. Pilih TomTom 

Touch Fitness Tracker dari daftar tersebut atau masukkan istilah pencarian.  

Selamat membaca, dan yang terpenting, kami berharap Anda senang menggunakan TomTom Touch 
baru Anda saat berolahraga!  

Selamat datang 
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Tentang Pelacak Kebugaran Anda 

 

1. Mengencangkan tali - masukkan pasak pada tali untuk memastikan Pelacak Kebugaran Anda 
dikencangkan dengan aman. 

2. Layar Sentuh - usap layar sentuh untuk mendapatkan gambaran umum tentang metrik 
penelusuran aktivitas Anda dan beragam mode. 

Usap TURUN untuk menggerakkan layar di atas layar jam. Tampilan layarnya adalah: 

 Mode olahraga 

 Komposisi tubuh 

 Detak jantung 

Usap NAIK untuk menggerakkan layar di bawah layar jam. Tampilan layarnya adalah: 

 Langkah 

 Energi atau kalori yang dibakar 

 Jarak 

 Waktu aktif 

 Durasi tidur 

Tip: Semua layar ini juga menunjukkan progress pencapaian goal jika telah ditetapkan. 

3. Ikon goal lingkaran - jika Anda memiliki goal aktivitas harian, ikon goal lingkaran di atas metrik 
atau jam yang dipilih menunjukkan berbagai tampilan, misalnya langkah. Ikon goal ini terisi 
setiap hari saat Anda berupaya mencapai goal Anda. 

Tip: Goal untuk mencapai 10.000 langkah telah ditetapkan secara default. 

4. Layar jam - Ketika Anda mengaktifkan perangkat dengan menyentuh layar, Anda akan melihat 
layar jam yang menunjukkan waktu. Usap naik atau turun dari layar jam untuk melihat metrik 
dan mode. 

5. Tombol - Tombol digunakan untuk mengaktifkan perangkat, untuk mengukur komposisi tubuh, 
dan untuk memulai atau menghentikan perekaman dalam mode Olahraga. 

Pelacak Kebugaran Anda 
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Catatan: Untuk mengusap layar, geser jari Anda di sepanjang layar sentuh dari atas ke bawah 
untuk TURUN atau geser jari Anda dari bawah ke atas untuk NAIK.  

 

Mengenakan Pelacak Kebugaran Anda 

Cara Anda mengenakan TomTom Touch penting karena dapat memengaruhi kinerja Sensor Detak 
Jantung dan hasil komposisi Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara kerja sensor ini, lihat 
Sensor detak jantung. 

Jika Anda mengalami masalah untuk memperoleh pengukuran detak jantung atau komposisi tubuh 
yang akurat, pastikan TomTom Touch Anda dikenakan dengan cara berikut: 

 Pasang dengan erat, tetapi jangan terlalu erat, agar tetap nyaman dipakai. 

 Tempatkan di atas tulang pergelangan tangan. 

 

 Anda mendapatkan hasil yang paling akurat dari sensor detak jantung setelah melakukan 
pemanasan.  

Penting: Untuk meningkatkan akurasi, JANGAN BERGERAK hingga detak jantung Anda 

terdeteksi. 
 

Membersihkan Pelacak Kebugaran Anda 

Anda dianjurkan membersihkan TomTom Touch sekali seminggu jika sering digunakan. 

 Seka TomTom Touch dengan kain lembap seperlunya. Gunakan sabun lembut untuk 
menghilangkan minyak atau kotoran. 

 Jangan sampai TomTom Touch terkena bahan kimia kuat seperti bensin, larutan pembersih, 
aseton, alkohol, atau pembasmi serangga. Bahan kimia dapat merusak segel, pelindung, dan 
lapisan. 
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 Bersihkan area sensor detak jantung dan bantalan koneksi dengan sabun lembut dan air 
seperlunya.  

 Jangan sampai area sensor detak jantung tergores. Lindungi area sensor tersebut dari 
kerusakan. 

 

Sensor detak jantung 

TomTom Touch Anda memiliki sensor detak jantung yang terpasang agar Anda dapat berlatih dengan 
lebih efektif. 

Cara kerja sensor 

Detak jantung diukur dengan menggunakan cahaya untuk mengukur perubahan aliran darah Anda. 
Hal ini dilakukan di bagian atas pergelangan tangan dengan memancarkan sinar menembus kulit 
sampai kapiler tepat di bawah kulit dan mendeteksi perubahan pantulan cahaya. 

Kinerja sensor detak jantung tidak terpengaruh persentase lemak tubuh atau rambut badan Anda. 
Akan tetapi, kinerja sensor ini dipengaruhi oleh posisi TomTom Touch pada pergelangan, warna 
kulit, jenis kulit, dan apakah Anda telah melakukan pemanasan atau belum. 

Menggunakan sensor detak jantung 

Untuk mendapatkan kinerja terbaik dari sensor detak jantung, lihat Mengenakan Pelacak Kebugaran 
Anda. Penelusuran detak jantung berkelanjutan DIAKTIFKAN secara default. 
 

Melepaskan modul dari tali 

Anda perlu melepaskan TomTom Touch Anda dari tali pergelangan agar dapat mengisi daya atau 
menghubungkannya ke MySports melalui komputer Anda. 

Untuk melepaskan TomTom Touch dari tali pergelangan, lakukan langkah berikut: 

1. Tekan dengan kuat bagian atas modul hingga terlepas dari tali.  

 

2. Untuk memasangkan modul TomTom Touch kembali ke tali pergelangan, lakukan langkah 1 
secara terbalik dengan memasukkan modul dengan ujung tombol terlebih dahulu ke tali. 

 

Mengisi Daya Pelacak Kebugaran Anda 

Penting: Anda dapat mengisi daya TomTom Touch Anda dengan menggunakan komputer atau 
pengisi daya dinding USB apa pun.  

Untuk mengisi daya TomTom Touch Anda, lakukan langkah berikut: 

1. Lepaskan TomTom Touch Anda dari tali. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Melepaskan pelacak 
kebugaran Anda dari tali. 

2. Hubungkan modul ke konektor kecil kabel micro USB yang disertakan di dalam kotak.  
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3. Hubungkan konektor USB yang lebih besar ke komputer atau pengisi daya dinding. 

4. TomTom Touch Anda mulai mengisi daya dengan menunjukkan ikon animasi berikut: 

 

Catatan: Beberapa kabel micro USB yang mungkin Anda beli tidak dilengkapi kemampuan untuk 
mengisi daya DAN transfer data. Kabel yang disertakan dalam kotak mampu melakukan keduanya 

sehingga Anda dapat memindahkan data dengan menggunakan MySports Connect. 
 

Penyimpanan data 

TomTom Touch Anda dapat menyimpan aktivitas olahraga selama beberapa hari. 

Ketika TomTom Touch Anda terhubung ke MySports Connect atau Aplikasi Seluler MySports, semua 
data aktivitas dihapus dan diunggah secara otomatis ke akun MySports Anda. 
 

Informasi Baterai 

Masa pakai baterai 

Hingga 5 hari. 

Waktu pengisian daya 

 Mengisi daya hingga 90 persen selama 40 menit 

 Mengisi daya hingga 100 persen selama 1 jam. 

Tip untuk meningkatkan masa pakai baterai 

 Matikan Notifikasi Telepon. 

 Matikan monitor Detak Jantung Sepanjang Hari. 

 Usahakan agar TomTom Touch Anda berada dalam jangkauan Bluetooth perangkat seluler Anda. 
 

Melakukan reset 

Reset lunak 

Reset lunak dilakukan setiap kali Anda melepaskan TomTom Touch Fitness Tracker Anda dari pengisi 
daya dinding atau komputer. 

Untuk melakukan reset lunak, ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Hubungkan TomTom Touch Anda ke pengisi daya dinding atau komputer. 

Tunggu sampai TomTom Touch Anda menampilkan simbol baterai. 

Jika Anda menggunakan komputer, tunggu sampai MySports Connect selesai memperbarui 
TomTom Touch Anda. 

2. Lepaskan TomTom Touch Anda dari pengisi daya dinding atau komputer. 

Perangkat lunak di TomTom Touch Anda akan memulai kembali. Anda telah menyelesaikan reset 
lunak pada TomTom Touch Anda. 

Reset pabrik 

Penting: Ketika Anda melakukan reset pabrik di MySports Connect, semua data dan pengaturan 

pribadi dihapus dari TomTom Touch Anda. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. 
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Gunakan reset pabrik hanya sebagai alternatif terakhir untuk memulihkan TomTom Touch Anda atau 
jika Anda memang ingin menghapus semua data dan pengaturan. 

Reset pabrik akan menginstal ulang perangkat lunak di TomTom Touch Anda dan menghapus: 

 Aktivitas Anda. 

 Pengaturan pada TomTom Touch Anda dan pada MySports Connect. 

Catatan: Jika Anda menggunakan aplikasi seluler MySports, Anda perlu menghapus TomTom Touch 
Anda pada ponsel cerdas lalu memasangkannya kembali dengan langkah berikut: 

 Android - Pada menu Pengaturan Bluetooh di perangkat Android Anda, hapus TomTom Touch 
Anda. 

 IOS - Masuk ke layar Pengaturan Bluetooh iOS, klik ikon (i) di balik nama TomTom Touch dan 
pilih Hapus Perangkat ini. 

Penting: Ketika Anda melakukan reset pabrik, jangan putuskan koneksi TomTom Touch sebelum 
MySports Connect selesai memulihkannya. Ini akan berlangsung beberapa menit. Periksa pesan yang 

ditampilkan pada MySports Connect sebelum memutuskan koneksi. 

Untuk melakukan reset pabrik, ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Hubungkan TomTom Touch Anda ke komputer dan tunggu sampai MySports Connect selesai 
melakukan pembaruan. 

2. Klik ikon roda gigi di MySports Connect untuk membuka menu Pengaturan. 

3. Klik tombol Reset. 

4. Tetap hubungkan TomTom Touch Anda ketika jendela MySports Connect ditutup. 

MySports Connect menginstal perangkat lunak di TomTom Touch Anda. 

5. Tetap hubungkan TomTom Touch Anda saat MySports Connect dibuka. 

6. Ikuti instruksi di MySports Connect untuk mempersiapkan TomTom Touch Anda. 
 

Pelacak Kebugaran Anda dan air 

TomTom Touch Fitness Tracker mematuhi standar ketahanan air IPx7, yang berarti bahwa Anda 
dapat menggunakannya di luar ruangan saat hujan dan mengenakannya saat mandi. Akan tetapi, 
perangkat ini TIDAK boleh digunakan saat berenang. Pelacak kebugaran tidak dilengkapi sensor 
untuk mengukur metrik berenang.  
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Unduh MySports Connect 

1. Untuk menghubungkan TomTom Touch Anda ke komputer, tekan dengan kuat bagian atas modul 
hingga terlepas dari tali.  

 

2. Dengan menggunakan kabel USB, hubungan TomTom Touch Anda ke komputer. 

 

3. Tunggu hingga TomTom Touch Anda terisi daya. Ketuk tombol untuk melihat tingkat pengisian 
data dalam baterai.  

Tip: Membutuhkan waktu 40 menit untuk mengisi daya baterai hingga 90% dan 1 jam untuk 
mengisi daya baterai hingga 100%. 

4. Unduh dan instal TomTom MySports Connect dari tomtom.com/123 ke komputer Anda. 

Setelah instalasi selesai, MySports Connect akan terbuka. Ikuti instruksi di layar untuk memulai. 

Berikutnya: Daftar 
 

Start Cepat 

http://www.tomtom.com/123/
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Daftar 

Pada saat pengaturan di MySports Connect, situs web MySports akan terbuka. 

 

Buat akun atau masuk dengan akun yang telah didaftarkan. 

Di situs web MySports, Anda dapat melihat aktivitas, statistik, dan progress Anda.  

Penting: Anda harus sering menghubungkan TomTom Touch Anda ke komputer untuk mengisi daya 
dan mendapatkan pembaruan perangkat lunak. 

Selanjutnya: OPSIONAL: Dapatkan aplikasi seluler MySports 
 

OPSIONAL: Dapatkan aplikasi seluler MySports 

Penting: Walaupun Anda dapat menggunakan TomTom Touch Fitness Tracker Anda tanpa aplikasi 
seluler MySports, kami merekomendasikan Anda untuk menginstal aplikasi seluler jika Anda memiliki 

perangkat seluler agar dapat memaksimalkan fitur yang tersedia. 

Dengan aplikasi seluler MySports, Anda dapat mengunggah dan menganalisis aktivitas Anda dan 
melihat statistik di mana pun.  

Unduh aplikasi dan ikuti instruksi di layar. 

   Google Play Store 

 Apple App Store 

 

Tip: TomTom Touch Anda menggunakan Bluetooth Low Energy (BLE) untuk berkomunikasi dengan 
aplikasi TomTom MySports Mobile. 

Selanjutnya: Menggunakan pelacak kebugaran Anda 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
https://itunes.apple.com/gb/app/tomtom-mysports/id783593018?mt=8
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Menggunakan pelacak kebugaran Anda 

Ketuk tombol untuk mengaktifkan tampilan dan melihat waktu. 

Usap layar ke bawah jam untuk melihat statistik aktivitas Anda terkait langkah, kalori yang dibakar, 
jarak yang ditempuh, waktu aktif dan tidur. 

Usap layar ke atas Jam untuk memulai aktivitas, mengukur komposisi tubuh atau melihat detak 
jantung Anda saat ini. 

 

Anda juga dapat menetapkan goal di aplikasi seluler MySports di situs web MySports. Anda dapat 
melihat progress goal Anda, detak jantung sepanjang hari dan tren komposisi tubuh, serta progress 
keseluruhan di aplikasi seluler dan di situs web MySports. 

 

Selanjutnya: Menggunakan mode Olahraga 
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Menggunakan mode Olahraga 

Mode Olahraga dapat digunakan untuk semua aktivitas olahraga Anda. Mode start-stop ini mencatat 
waktu, detak jantung dan kalori yang dibakar berdasarkan detak jantung Anda. Anda dapat 
menggunakan modul ini untuk olahraga apa pun, kecuali untuk berenang dan olahraga air.  

Anda juga dapat melacak aktivitas Anda di aplikasi MySports atau di situs web MySports. 

Catatan: TomTom Touch Anda tidak dilengkapi GPS sehingga tidak dapat melacak jarak yang 
Anda tempuh. Jarak dihitung berdasarkan langkah Anda. 

Penting: Anda tidak boleh menggunakan TomTom Touch saat berenang. 

1. Untuk memulai aktivitas dalam mode Olahraga, usap satu layar di atas jam, di mana Anda akan 
melihat ikon latihan. 

 

2. Tekan singkat tombol untuk mulai merekam aktivitas. 

Perangkat akan bergetar sebagai tanda konfirmasi perekaman aktivitas. 

3. Saat merekam aktivitas, tekan tombol satu kali untuk mengaktifkan layar, lalu usap untuk 
melihat waktu aktif, kalori yang dibakar, dan detak jantung Anda.  

4. Untuk berhenti merekam aktivitas, tekan tombol satu kali untuk mengaktifkan layar dan tekan 
lagi hingga bergetar. 

Tip: Setelah latihan, Anda dapat membagikan aktivitas Anda di media sosial. 
 

Mengukur komposisi tubuh 

TomTom Touch Anda dapat mengukur komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah persentase massa 
lemak dan otot tubuh di badan Anda dan merupakan indikator kebugaran yang penting. 

Setiap kali Anda mengukur komposisi tubuh, kenakan pelacak kebugaran Anda minimal selama 15 
menit terlebih dahulu agar perangkat melakukan pemanasan. 
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Penting: Untuk hasil akurat, ukur komposisi tubuh di jam-jam yang sama. 

 

Usap dua layar di atas layar jam pelacak kebugaran Anda, di mana Anda akan melihat tanda 
persentase. Tekan dan tahan tombol hingga Anda melihat tanda centang pada layar. Sekarang, Anda 
dapat melihat komposisi tubuh di aplikasi seluler dengan masuk ke menu Progress, mengetuk 
tombol grafik abu-abu (sisi kanan atas tangan) dan memilih Tubuh. 

 

Tip untuk mengukur komposisi tubuh 

 Jangan menyentuh sisi tubuh Anda dengan tangan, dan jangan menyentuh pergelangan atau 
tangan karena dapat mengakibatkan ketidakakuratan. 
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 Posisikan jari telunjuk Anda pada tombol membentuk garis lurus dengan layar pada pelacak. 
Pastikan Anda tidak menutup seluruh tombol dengan jari Anda. 

 

 Jika Anda melihat tanda silang, alih-alih tanda centang, coba basahi jari Anda sehingga Anda 
dapat membasahi kulit pergelangan tangan Anda di bawah elektrode. 
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Memasangkan dengan perangkat iOS 

Dengan aplikasi seluler TomTom MySports, Anda dapat mengunggah data aktivitas dari Pelacak 
kebugaran TomTom Touch ke TomTom MySports melalui ponsel cerdas. Aplikasi ini juga memung-
kinkan pengunggahan otomatis ke sejumlah situs web lain.   

Jika aplikasi MySports versi terbaru tersedia, Anda dapat mengunduhnya dari App Store. Jika 
perangkat lunak versi terbaru untuk pelacak kebugaran tersedia, Anda dapat mengunduhnya melalui 
aplikasi desktop MySports Connect.   

Untuk memasangkan perangkat IOS dengan pelacak kebugaran Anda, ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Pelacak kebugaran Anda perlu dihubungkan dengan sumber tenaga listrik. Saat menghubungkan 
ke komputer, tunggu aplikasi desktop MySports Connect selesai memperbarui perangkat Anda 
sebelum melanjutkan.  

2. Pastikan Anda memiliki koneksi internet pada perangkat iOS Anda.  

3. Pastikan pelacak kebugaran Anda dan perangkat iOS berdekatan. 

4. Pada Pengaturan di perangkat iOS Anda, pastikan Bluetooth diaktifkan. 

5. Pada pelacak kebugaran, tekan tombol untuk mengaktifkan layar, usap layar hingga Anda 
melihat ikon Bluetooth dan ponsel cerdas dan tekan lagi tombol tersebut.  

6. Buka aplikasi seluler MySports dan ketuk Band pada Aktifkan layar perangkat Anda. 

7. Ketika nama pelacak kebugaran Anda ditampilkan, ketuk nama tersebut. 

8. Pada perangkat iOS Anda, masukan kode pin yang ditampilkan pada pelacak kebugaran Anda, 
lalu ketuk Pasangkan. 

Perangkat tersebut akan dipasangkan. Lihat instruksi penyelesaian masalah di bawah ini jika Anda 
mengalami masalah dalam memasangkan pelacak kebugaran Anda. 

Jika Anda membuka aplikasi seluler pada ponsel Anda, dan aplikasi tersebut mencoba terhubung 
dengan pelacak kebugaran, Anda mungkin perlu mengaktifkan pelacak kebugaran dengan menekan 
tombol.  

Pemecahan Masalah 

Jika Anda mengalami permasalahan dalam memasangkan pelacak kebugaran Anda, ikuti 
langkah-langkah di bawah ini:  

 Pastikan bahwa Anda menggunakan perangkat lunak TomTom Touch versi terbaru. Jika versi 
terbaru tersedia, Anda dapat mengunduhnya melalui aplikasi desktop MySports Connect. 

 Pastikan bahwa Anda menggunakan aplikasi seluler versi terbaru. Jika versi terbaru tersedia, 
App Store akan menampilkannya. 

 Hapus pelacak kebugaran yang dipasangkan pada perangkat iOS, lalu coba pasangkan kembali: 

1. Masuk ke layar pengaturan Bluetooth iOS pada perangkat iOS Anda, klik ikon (i) di balik 
nama pelacak kebugaran dan pilih Hapus Perangkat ini. Cobalah untuk memasangkan pela-
cak kebugaran Anda lagi dengan mengikuti instruksi pemasangan di atas. Jika masih gagal, 
lanjutkan dengan langkah-langkah pemecahan masalah di bawah ini. 

2. Mulai ulang perangkat iOS Anda. 

3. Copot instalasi dan instal kembali aplikasi seluler MySports dari App Store. 

4. Matikan Bluetooth dan nyalakan lagi 

5. Mulai ulang pelacak kebugaran dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik. 

Perangkat iOS dan pelacak kebugaran Anda sekarang terputus dan direset. 

Memasangkan dengan perangkat seluler 
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6. Buka aplikasi seluler MySports di perangkat iOS Anda. 

7. Lanjutkan pemasangan seperti yang dijelaskan dalam instruksi pemasangan di atas (dari 
Langkah 5). 

 
 

Memasangkan dengan perangkat Android 

Dengan aplikasi seluler TomTom MySports, Anda dapat mengunggah data aktivitas dari Pelacak 
kebugaran TomTom Touch ke TomTom MySports melalui ponsel cerdas. Aplikasi ini juga memung-
kinkan pengunggahan otomatis ke sejumlah situs web lain.  

Sebelum memasangkan pelacak kebugaran dengan perangkat Android Anda, pastikan Anda 
menggunakan aplikasi TomTom MySports versi terbaru dan perangkat lunak versi terbaru untuk 
pelacak kebugaran Anda. Jika aplikasi MySports versi terbaru tersedia, Anda dapat mengunduhnya 
dari Play Store. Jika perangkat lunak versi terbaru untuk pelacak kebugaran tersedia, Anda dapat 
mengunduhnya melalui aplikasi desktop MySports Connect.  

Untuk memasangkan perangkat Android dengan pelacak kebugaran Anda, ikuti langkah-langkah 
berikut: 

1. Pastikan perangkat Android Anda kompatibel dengan aplikasi TomTom MySports. Anda dapat 
menemukan informasi tentang perangkat yang kompatibel di Google Play. 

2. Pastikan Anda memiliki koneksi internet pada ponsel cerdas Anda. 

3. Pelacak kebugaran Anda perlu dihubungkan dengan sumber tenaga listrik. Saat menghubungkan 
ke komputer, tunggu aplikasi desktop MySports Connect selesai memperbarui perangkat Anda 
sebelum melanjutkan.  

4. Pastikan bahwa pelacak kebugaran dan perangkat Android berdekatan. 

5. Nyalakan Bluetooth pada Pengaturan di perangkat Android Anda. 

6. Buka aplikasi seluler TomTom MySports di perangkat Android Anda. 

7. Pada pelacak kebugaran, tekan tombol untuk mengaktifkan layar, usap layar hingga Anda 
melihat ikon Bluetooth dan ponsel cerdas dan tekan lagi tombol tersebut.  

8. Pada layar Aktifkan perangkat Anda di aplikasi seluler, ketuk Band. 

Perangkat Android Anda menampilkan tulisan Mencari 

9. Ketika nama band Anda ditampilkan, ketuk pada nama itu. 

10. Ketika nama pelacak kebugaran Anda ditampilkan dalam daftar pada layar Mencari, ketuk pada 
nama itu untuk menerima permintaan pemasangan.  

Penting: Periksa bilah notifikasi Android Anda untuk permintaan pemasangan Pelacak ke-
bugaran. Pada beberapa perangkat Android, notifikasi pemasangan ditampilkan dalam bilah 
notifikasi Android setelah Anda memilih pelacak kebugaran yang ingin Anda hubungkan. 
Beberapa perangkat Android menampilkan pemberitahuan sembul, sedangkan yang lain tidak. 
Perangkat yang menampilkan permintaan pemasangan mengharuskan Anda menerima 

pemasangan dalam beberapa detik. 

11. Masukkan kode PIN yang ditampilkan pada pelacak kebugaran Anda ke aplikasi seluler MySports. 

12. Setelah aplikasi MySports dan pelacak kebugaran Anda terhubung, ketuk Selesai. 

Pelacak kebugaran Anda dan aplikasi MySports sekarang telah dipasangkan. Jika Anda mengalami 
masalah dalam memasangkan pelacak kebugaran Anda, lihat instruksi pemecahan masalah di bawah. 

Jika Anda membuka aplikasi seluler pada ponsel Anda, dan aplikasi tersebut mencoba terhubung 
dengan pelacak kebugaran, Anda mungkin perlu mengaktifkan pelacak kebugaran dengan menekan 
tombol. Untuk melakukan sinkronisasi, tarik layar Aktivitas ke bawah di aplikasi. Jika Anda 
mengalami masalah dalam menyinkronkan aplikasi, Anda dapat menyinkronkan aktivitas dengan 
menggunakan aplikasi desktop MySports.  
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Jika Anda memperbarui versi perangkat Android Anda, Anda biasanya diharuskan untuk melepas 
pemasangan pelacak kebugaran dan memasangkannya kembali dengan mengikuti langkah-langkah di 
bawah ini. 

Pemecahan Masalah 

Jika Anda tidak dapat menghubungkan pelacak kebugaran Anda dengan aplikasi MySports, Anda 
disarankan untuk melepas pemasangan dari perangkat Android Anda, lalu memasangkannya kembali 
dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini: 

1. Pada menu Pengaturan Bluetooh di perangkat Android Anda, hapus pemasangan pelacak 
kebugaran Anda. Cobalah untuk memasangkan pelacak kebugaran Anda lagi dengan mengikuti 
instruksi pemasangan di atas. Jika masih gagal, lanjutkan dengan langkah-langkah pemecahan 
masalah di bawah ini.  

2. Copot instalasi dan instal kembali aplikasi seluler MySports dari Play Store. 

3. Mulai ulang perangkat Android Anda. 

4. Matikan Bluetooth dan nyalakan lagi 

5. Mulai ulang pelacak kebugaran dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik. 

Perangkat Android dan pelacak kebugaran Anda sekarang terputus dan direset. 

6. Buka aplikasi seluler MySports di perangkat Android Anda. 

7. Lanjutkan pemasangan seperti yang dijelaskan dalam instruksi pemasangan di atas (dari Langkah 
7). 
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Tentang penelusuran aktivitas 

Anda dapat menggunakan TomTom Touch untuk melacak tingkat keaktifan Anda. Berikut ini 
beberapa hal yang dapat Anda lakukan: 

 Membuat goal untuk lemak, otot, atau berat badan. 

 Membuat goal langkah untuk jumlah langkah per hari atau per minggu. 

 Membuat goal olahraga, misalnya untuk bersepeda, berlari, atau latihan fitness. 

 Melacak waktu yang dihabiskan untuk olah fisik, langkah, kalori yang dibakar, dan jarak yang 
ditempuh. 

 Melihat progress harian dan mingguan Anda untuk goal yang ditetapkan. 

 Mengunggah data penelusuran aktivitas Anda ke situs web TomTom MySports dan aplikasi seluler 
TomTom MySports. 

Meninjau aktivitas Anda di MySports 

Anda dapat melihat progress goal penelusuran aktivitas harian Anda pada halaman dashboard di 
aplikasi seluler MySports dan situs web MySports. Dashboard selalu diperbarui dan menunjukkan 
kapan data disinkronkan terakhir kali dengan TomTom Touch Anda. 

Anda dapat menemukan informasi lebih lengkap di bagian Progress ketika Anda memilih Penelusuran 
Aktivitas sebagai suatu jenis, atau jika Anda mengklik goal penelusuran aktivitas Anda. Anda dapat 
mengubah metrik dengan mengklik label di bawah grafik. Anda juga dapat mengubah periode waktu 
menjadi harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. 

 

Melacak kebugaran Anda 
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Informasi dicatat oleh TomTom Touch Anda. 

TomTom Touch Fitness Tracker Anda secara otomatis melacak waktu tidur dan aktif, kalori yang 
dibakar, langkah, dan jarak yang ditempuh. Perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan sensor 
detak jantung dan gerakan yang terpasang, serta profil pengguna Anda yang terdiri dari usia, jenis 
kelamin, tinggi dan berat badan.  

Catatan: TomTom Touch Anda tidak dilengkapi dengan chip GPS, sehingga statistik jarak 
diperkirakan berdasarkan langkah Anda. 

Anda dapat melihat statistik harian Anda dengan mengusap layar di bawah jam pada TomTom Touch 
Anda juga dapat melihat statistik di situs web MySports dan di aplikasi MySports ketika menyinkron-
kan TomTom Touch Anda.  

Di aplikasi dan situs web, Anda dapat melihat statistik khusus latihan serta progress keseluruhan dan 
progress pencapaian goal yang telah Anda tetapkan.   

Tip: Anda juga dapat melihat pengukuran detak jantung harian jika Anda mengaktifkan Detak 
jantung sepanjang hari pada menu Perangkat di aplikasi MySports. 

Akurasi Penelusuran aktivitas 

Pelacakan aktivitas bertujuan untuk memberikan informasi guna mendorong gaya hidup yang aktif 
dan sehat. TomTom Touch Fitness Tracker Anda menggunakan sensor dan perhitungan untuk 
melacak aktivitas Anda. Data dan informasi yang diberikan ditujukan sebagai perkiraan yang 
mendekati aktivitas Anda, tetapi mungkin tidak sepenuhnya akurat, termasuk data mengenai 
langkah, tidur, jarak, dan kalori.  
 

Melacak Aktivitas Anda seharian 

1. Usap tampilan untuk melihat metrik aktivitas Anda. 

Metrik tersebut terdiri dari: 

 Langkah 

 Jarak yang ditempuh 

 Waktu aktif 

 Waktu tidur 

 Kalori yang dibakar 

2. Jika Ada memiliki goal aktivitas harian, Anda akan melihat ikon goal lingkaran di atas metrik 
yang Anda pilih dan di atas jam. Ikon goal ini terisi setiap hari saat Anda berupaya mencapai 
goal Anda. 
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Tip: Anda dapat menetapkan goal Anda dan melihat riwayat kinerja Anda di aplikasi MySports 
atau di situs web MySports. 

 

Melacak detak jantung Anda 

TomTom Touch Anda dilengkapi dengan fitur monitor detak jantung seharian yang bersifat opsional. 
Ketika monitor detak jantung sepanjang hari diaktifkan, Pelacak Kebugaran Anda dapat memeriksa 
detak jantung Anda secara rutin di siang dan malam hari. Informasi detak jantung dapat mening-
katkan estimasi kalori dan waktu aktif, dan memberikan tinjauan yang baik mengenai keseluruhan 
aktivitas Anda di siang hari. 

Catatan: Untuk memperpanjang masa pakai baterai, matikan monitor Detak Jantung Sepanjang 
Hari jika tidak digunakan. Fitur ini diaktifkan secara default. 

Untuk melihat pengukuran detak jantung dengan cepat, ikuti langkah berikut:i 

1. Aktifkan TomTom Touch Anda dengan menekan tombol. 

2. Dari layar jam, usap ke bawah tiga kali hingga Anda melihat ikon jantung. 

3. Tunggu beberapa detik sampai Anda melihat detak jantung saat ini dalam satuan denyut per 
menit (beats per minute, bpm). 

 

4. Jika detak jantung Anda tidak muncul, ketuk tombol untuk mencoba lagi. Selain itu, Anda dapat 
mencoba mengencangkan TomTom Touch Anda pada pergelangan tangan atau memindahkannya 
ke bagian atas pergelangan tangan Anda. 

Menampilkan detak jantung Anda di aplikasi seluler MySports 

Catatan: Informasi detak jantung sepanjang hari hanya tersedia pada tampilan harian. 

1. Pada layar AKTIVITAS, ketuk Hari Ini. 

2. Di bawah tanggal, geser ke kiri. 

3. Ketuk Rata-rata Detak Jantung saat Istirahat 

Ketika Anda menampilkan detak jantung untuk satu hari, Anda akan melihat bahwa nilai detak 
jantung saat istirahat dan rata-rata detak jantung saat istirahat dihitung berdasarkan penguku-
ran tersebut. Anda juga dapat melihat detak jantung saat istirahat per minggu, per bulan, atau 
per tahun. 
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Menampilkan detak jantung Anda di situs web MySports 

1. Kunjungi mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Klik Semua olahraga dan pilih Penelusuran aktivitas. 

3. Klik Semua dan pilih Hari. 

4. Di bagian bawah halaman, pilih Rata-rata Detak Jantung saat Istirahat. 

Ketika Anda menampilkan detak jantung untuk satu hari, Anda akan melihat bahwa nilai detak 
jantung saat istirahat dan rata-rata detak jantung saat istirahat dihitung berdasarkan penguku-
ran tersebut. Anda juga dapat melihat detak jantung saat istirahat per minggu, per bulan, atau 
per tahun. 

 

Melacak langkah Anda 

Langkah diperkirakan berdasarkan gerakan pergelangan tangan, dan goal 10.000 langkah telah 
ditetapkan secara otomatis.  

Tip: Langkah yang diambil pada saat latihan disertakan dalam metrik penelusuran aktivitas 
keseluruhan Anda. 

1. Aktifkan TomTom Touch Anda dengan menekan tombol. 

2. Dari layar jam, usap ke atas tiga kali hingga Anda melihat ikon langkah. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tip: Urutan layar di bawah jam berubah berdasarkan goal yang Anda tetapkan. 

 

Anda akan melihat jumlah langkah yang dicapai hingga hari tersebut. 

Catatan: Progress goal harian Anda direset ke nol pada tengah malam setiap hari. 

Menampilkan langkah Anda di aplikasi seluler MySports 

1. Pada layar AKTIVITAS, ketuk Hari Ini. 

2. Di bawah tanggal, geser ke kiri. 

3. Ketuk Langkah. 

Anda juga dapat melihat langkah Anda pada minggu, bulan, atau tahun tertentu. 

Menampilkan Langkah Anda di situs web MySports 

1. Kunjungi mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Klik Semua olahraga dan pilih Penelusuran aktivitas. 

3. Klik Semua dan pilih Hari. 

4. Di bagian bawah halaman, pilih Langkah. 

Anda juga dapat melihat langkah Anda pada minggu, bulan, atau tahun tertentu. 
 

Melacak kalori Anda. 

Tip: Pengukuran kalori Anda meliputi kalori yang dibakar oleh tubuh Anda hanya untuk bertahan - 
ini disebut dengan Angka Metabolisme Basal (Basal Metabolic Rate, BMR). Inilah yang membuat 
TomTom Touch Anda menunjukkan jumlah kalori ketika Anda bangun dan belum melakukan 

aktivitas. 

1. Aktifkan TomTom Touch Anda dengan menekan tombol. 

2. Dari layar jam, usap ke atas hingga Anda melihat ikon api. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tip: Urutan layar di bawah jam berubah berdasarkan goal yang Anda tetapkan. 

 

Sejauh ini, Anda melihat kalori yang dibakar pada hari tersebut. 

Catatan: Progress goal harian Anda direset ke nol pada tengah malam setiap hari. 

Menampilkan kalori yang dibakar di aplikasi seluler MySports 

1. Pada layar AKTIVITAS, ketuk Hari Ini. 

2. Di bawah tanggal, geser ke kiri. 

3. Ketuk Energi. 

Anda juga dapat melihat kalori yang dibakar per minggu, per bulan, atau per tahun. 

Menampilkan kalori yang dibakar di situs web MySports 

1. Kunjungi mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Klik Semua olahraga dan pilih Penelusuran aktivitas. 

3. Klik Semua dan pilih Hari. 

4. Di bagian bawah halaman, pilih Energi. 

Anda juga dapat melihat kalori yang dibakar per minggu, per bulan, atau per tahun. 
 

Melacak waktu aktif Anda 

Tip: Waktu dianggap ‘aktif’ ketika tingkat langkah atau gerakan Anda di atas batas tertentu atau 
lebih lama dari 10 detik. 

1. Aktifkan TomTom Touch Anda dengan menekan tombol. 

2. Dari layar jam, usap ke atas tiga kali hingga Anda melihat ikon waktu. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress


25 
 
 

 

Tip: Urutan layar di bawah jam berubah berdasarkan goal yang Anda tetapkan. 

 

Sejauh ini, Anda melihat waktu aktif Anda pada hari tersebut. 

Catatan: Progress goal harian Anda direset ke nol pada tengah malam setiap hari. 

Menampilkan waktu aktif di aplikasi seluler MySports 

1. Pada layar AKTIVITAS, ketuk Hari Ini. 

2. Di bawah tanggal, geser ke kiri. 

3. Ketuk Waktu Aktif. 

Anda juga dapat melihat waktu aktif Anda pada minggu, bulan, atau tahun tertentu. 

Menampilkan waktu aktif Anda di situs web MySports 

1. Kunjungi mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Klik Semua olahraga dan pilih Penelusuran aktivitas. 

3. Klik Semua dan pilih Hari. 

4. Di bagian bawah halaman, pilih Waktu Aktif. 

Anda juga dapat melihat waktu aktif Anda pada minggu, bulan, atau tahun tertentu. 
 

Melacak jarak Anda 

Tip: Langkah diperkirakan berdasarkan gerakan pergelangan tangan, dan langkah digunakan untuk 
memperkirakan jarak yang tempuh dengan berjalan. 

1. Aktifkan TomTom Touch Anda dengan menekan tombol. 

2. Dari layar jam, usap ke atas empat kali hingga Anda melihat ikon jarak. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tip: Urutan layar di bawah jam berubah berdasarkan goal yang Anda tetapkan. 

 

Sejauh ini, Anda melihat jarak Anda pada hari tersebut. 

Catatan: Progress goal harian Anda direset ke nol pada tengah malam setiap hari. 

Menampilkan jarak Anda di aplikasi seluler MySports 

1. Pada layar AKTIVITAS, ketuk Hari Ini. 

2. Di bawah tanggal, geser ke kiri. 

3. Ketuk Jarak. 

Anda juga dapat melihat jarak Anda pada minggu, bulan, atau tahun tertentu. 

Menampilkan jarak Anda di situs web MySports 

1. Kunjungi mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Klik Semua olahraga dan pilih Penelusuran aktivitas. 

3. Klik Semua dan pilih Hari. 

4. Di bagian bawah halaman, pilih Jarak. 

Anda juga dapat melihat waktu aktif Anda pada minggu, bulan, atau tahun tertentu. 

 

Melacak tidur Anda 

Tentang pelacakan tidur 

Anda dapat melacak seberapa lama Anda tidur menggunakan TomTom Touch Anda. Berikut ini 
beberapa hal yang dapat Anda lakukan: 

 Melacak berapa lama Anda tidur setiap hari, minggu, bulan, atau tahun. 

 Anda dapat mengunggah metrik pelacakan tidur ke situs web TomTom MySports  dan aplikasi 
seluler TomTom MySports. 

Pelacak kebugaran Anda mengukur tidur berdasarkan gerakan dan membuat asumsi bahwa ketika 
Anda tidak bergerak setelah periode waktu tertentu di sore hari, berarti Anda sedang tidur.  

Hari direset pada pukul 4 sore (16.00) dan pelacak kebugaran Anda mulai menghitung malam baru 
pada saat itu. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Melacak tidur Anda 

Untuk melacak tidur, Anda harus mengenakan TomTom Touch Anda ketika tidur. Untuk melihat 
berapa lama Anda tidur pada malam sebelumnya, ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Aktifkan TomTom Touch Anda dengan menekan tombol. 

2. Dari layar jam, usap ke atas lima kali hingga Anda melihat ikon tidur. 

Tip: Urutan layar di bawah jam berubah berdasarkan goal yang Anda tetapkan. 

 

Anda dapat melihat berapa lama Anda tidur pada malam sebelumnya. 

Catatan: Progress goal harian Anda direset ke nol pada tengah malam setiap hari. 

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pelacakan tidur, lihat: Pelacakan tidur. 

Melihat aktivitas tidur Anda di aplikasi seluler 

1. Pada ponsel atau tablet Anda, ketuk Progress. 

2. Ketuk panel Tidur. 

3. Geser untuk beralih antara grafik yang menunjukkan waktu tidur hari ini dan kemarin. 

4. Ketuk Hari atau Minggu atau Bulan atau Tahun untuk menampilkan grafik tidur Anda selama 
periode tersebut. 
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Menggunakan mode Olahraga 

Mode Olahraga dapat digunakan untuk semua aktivitas olahraga Anda. Mode start-stop ini mencatat 
waktu, detak jantung dan kalori yang dibakar berdasarkan detak jantung Anda. Anda dapat 
menggunakan modul ini untuk olahraga apa pun, kecuali untuk berenang dan olahraga air.  

Anda juga dapat melacak aktivitas Anda di aplikasi MySports atau di situs web MySports. 

Catatan: TomTom Touch Anda tidak dilengkapi GPS sehingga tidak dapat melacak jarak yang 
Anda tempuh. Jarak dihitung berdasarkan langkah Anda. 

Penting: Anda tidak boleh menggunakan TomTom Touch saat berenang. 

1. Untuk memulai aktivitas dalam mode Olahraga, usap satu layar di atas jam, di mana Anda akan 
melihat ikon latihan. 

 

2. Tekan singkat tombol untuk mulai merekam aktivitas. 

Perangkat akan bergetar sebagai tanda konfirmasi perekaman aktivitas. 

3. Saat merekam aktivitas, tekan tombol satu kali untuk mengaktifkan layar, lalu usap untuk 
melihat waktu aktif, kalori yang dibakar, dan detak jantung Anda.  

4. Untuk berhenti merekam aktivitas, tekan tombol satu kali untuk mengaktifkan layar dan tekan 
lagi hingga bergetar. 

Tip: Setelah latihan, Anda dapat membagikan aktivitas Anda di media sosial. 
 

Tentang estimasi kalori 

Kalori diestimasikan berdasarkan jenis kelamin, berat badan, dan intensitas serta durasi latihan 
Anda. 

Untuk Mode Olahraga, detak jantung digunakan untuk memperkirakan kalori.  

Mode olahraga 
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Untuk TomTom Touch Fitness Tracker, kalori dihitung berdasarkan tabel MET Ainsworth BE, Haskell 
WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, 
Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. 
Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581. 
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Tentang goal 

Anda dapat menetapkan goal harian, goal olahraga dan goal tubuh dengan menggunakan aplikasi 
seluler MySports atau situs web MySports. Bagian aplikasi MySports dijelaskan di bawah ini, namun 
banyak yang mirip dengan situs web MySports. 

Penting: Goal baru atau perubahan goal yang ada disinkronkan dengan TomTom Touch Anda saat 
Anda menghubungkannya dengan aplikasi MySports atau MySports Connect. 

 

1. Status perangkat seluler - ikon ini berubah menjadi biru saat melakukan sinkronisasi dengan 
TomTom Touch Anda. 

2. Ikon goal mingguan - KETUK pada atau di dalam ikon goal mingguan untuk melihat grafik 
progress mingguan Anda. 

3. Metrik goal mingguan - menampilkan metrik goal Anda yang tercantum di bawahnya. 

4. Goal lemak tubuh - menampilkan lemak tubuh saat ini, dari pengukuran komposisi tubuh 
sebelumnya, terkait goal Anda. 

5. Aktivitas sebelumnya - aktivitas Anda sebelumnya dengan jarak dan durasi. 

6. Ikon metrik goal harian - KETUK pada atau di dalam ikon goal harian untuk melihat grafik 
progress harian Anda. Metrik goal Anda juga tercantum di bawahnya. 

7. Garis ungu - menunjukkan bahwa Anda telah melampaui goal. Garis ungu bertumpang tindih 
dengan garis hijau saat Anda melampaui goal. 

8. Garis hijau - menunjukkan bahwa Anda telah mencapai goal. 

9. Menu - ketuk untuk melihat menu utama tarik turun. 
 

Menetapkan goal 
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Menetapkan goal penelusuran aktivitas 

Catatan: Anda tidak dapat menetapkan goal secara langsung pada TomTom Touch Anda, tetapi 
melalui aplikasi MySports atau situs web MySports. 

Goal penelusuran aktivitas sebanyak 10.000 langkah telah ditetapkan secara otomatis. Anda juga 
akan melihat imbauan untuk menetapkan goal penelusuran aktivitas ketika Anda menyiapkan 
TomTom Touch Anda. 

Untuk mengubah atau menetapkan goal penelusuran aktivitas dalam sehari, lakukan 
langkah-langkah berikut di aplikasi MySports: 

1. Pada menu, ketuk GOAL. 

Anda akan melihat layar dengan goal Langkah Anda di bagian atas dan tanda plus untuk 
menambah goal olahraga atau goal tubuh. 

2. Ketuk ikon pensil di bawah goal Langkah. 

3. Pilih metrik yang ingin Anda ubah dengan memilih: Langkah, Jarak, Durasi atau Energi. Pada 
contoh ini, kita akan memilih Langkah yang telah disorot. 

4. Gulir ke bawah dan ubah jumlah langkah. 

5. Ketuk Selesai. 

6. Sebagai alternatif, ketuk Nonaktifkan Goal untuk mematikan goal. 

Tip: Anda juga dapat menetapkan goal di situs web MySports. 

Catatan: Progress goal penelusuran aktivitas Anda direset ke nol pada tengah malam setiap hari. 

Penting: Goal baru atau perubahan goal yang ada disinkronkan dengan TomTom Touch Anda saat 
Anda menghubungkannya. 
 

Menetapkan goal olahraga 

Catatan: Anda tidak dapat menetapkan goal secara langsung pada TomTom Touch Anda, tetapi 

melalui aplikasi MySports atau situs web MySports. 

Mode Olahraga dapat digunakan untuk semua aktivitas olahraga Anda. Mode start-stop ini mencatat 
waktu, detak jantung dan kalori yang dibakar berdasarkan detak jantung Anda. Anda dapat 
menggunakan modul ini untuk olahraga apa pun, kecuali untuk berenang dan olahraga air.  

Untuk menetapkan goal Olahraga, lakukan langkah-langkah berikut di aplikasi MySports: 

1. Pada menu, ketuk GOAL. 

Anda akan melihat layar dengan goal Langkah Anda di bagian atas dan tanda plus untuk 
menambah goal olahraga atau goal tubuh. 

2. Gulir ke bawah dan ketuk tanda plus untuk menambahkan goal Olahraga. 

3. Pilih aktivitas Anda yang meliputi: Lari, Bersepeda, Treadmill, dll. Pada contoh ini, kita akan 
memilih Lari yang telah disorot. 

4. Gulir ke bawah dan ketuk kombinasi Metrik, Periode Waktu, dan Target untuk setiap aktivitas: 

 Aktivitas - tetapkan jumlah waktu aktivitas yang ingin Anda lakukan dalam satu minggu atau 
satu bulan. 

 Jarak - tetapkan jarak yang ingin Anda tempuh dalam satu minggu atau satu bulan. 

 Durasi - tetapkan waktu yang ingin Anda luangkan untuk aktivitas tersebut dalam satu 
minggu atau satu bulan. 

5. Ketika selesai, gulir ke bawah dan ketuk Selesai. 

Tip: Anda juga dapat menetapkan goal di situs web MySports. 

Penting: Goal baru atau perubahan goal yang ada disinkronkan dengan TomTom Touch Anda saat 
Anda menghubungkannya. 
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Contoh gambaran umum mode Olahraga dan grafik Detak Jantung saat Istirahat 

      

 
 

Menetapkan goal tubuh 

Catatan: Anda tidak dapat menetapkan goal secara langsung pada TomTom Touch Anda, tetapi 
melalui aplikasi MySports atau situs web MySports. 

Untuk melacak progress, Anda dapat menetapkan goal tubuh dengan menggunakan MySports. Anda 
dapat menetapkan goal persentase lemak/otot tubuh atau goal berat badan. 

Untuk menetapkan goal Tubuh, lakukan langkah-langkah berikut di aplikasi MySports: 

1. Pada menu, ketuk GOAL. 

Anda akan melihat layar dengan goal Langkah Anda di bagian atas dan tanda plus untuk 
menambah goal olahraga atau goal tubuh. 

2. Gulir ke bawah dan ketuk tanda Plus untuk menambahkan goal Tubuh. 
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3. Pilih metrik yang meliputi: Berat Badan, Lemak tubuh atau Otot. Pada contoh ini, kita akan 
memilih Berat Badan. 

 

4. Gulir ke bawah dan tetapkan berat badan target. 

Tip: Anda dapat mengubah satuan berat badan Anda pada Profil Anda di aplikasi MySports atau 
di situs web. 

5. Ketika selesai, gulir ke bawah dan ketuk Selesai. 

Tip: Anda juga dapat menetapkan goal di situs web MySports. 

Penting: Goal baru atau perubahan goal yang ada disinkronkan dengan TomTom Touch Anda saat 

Anda menghubungkannya. 
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Tentang komposisi tubuh 

Bagaimana komposisi tubuh diukur? 

Fitur komposisi tubuh bekerja dengan mengirimkan arus listrik kecil dan tidak berbahaya ke tubuh 
Anda. Arus ini mengalir lebih mudah melalui otot bukannya lemak, sehingga dengan mengukur 
berapa banyak arus mengalir pada beragam frekuensi, estimasi persentase lemak dan otot tubuh 
dapat dihitung. Segala hal lain yang merupakan bagian dari komposisi tubuh Anda dimasukkan ke 
dalam kategori "lain-lain", misalnya air atau tulang. Komposisi tubuh Anda terdiri dari lemak, otot, 
dan “lain-lain” yang berjumlah 100%. 

Pengukuran komposisi tubuh Anda disimpan oleh TomTom Touch Anda dan kemudian ditransfer ke 
aplikasi MySports dan situs web MySports di mana Anda dapat melihatnya bersamaan dengan metrik 
langkah, kalori, jarak, dan waktu Aktif Anda. Ini berarti Anda dapat melacak upaya dan hasil Anda 
di tempat yang sama. 

Mengapa mengukur komposisi tubuh penting? 

Mengukur komposisi tubuh Anda akan memberikan hasil yang lebih relevan dibandingkan dengan 
menimbang atau menghitung indeks massa tubuh (body mass index, BMI). Karena otot lebih berat 
dibandingkan lemak, berat badan Anda mungkin meningkat sebagai hasil dari latihan kekuatan, 
namun Anda akan tampak lebih ramping. Dengan mengukur komposisi tubuh Anda dari waktu ke 
waktu, Anda akan dapat mengetahui apakah persentase otot dan lemak Anda naik atau turun, dan 
Anda akan memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang perubahan tubuh Anda.  

Akurasi Pengukuran 

Dalam mengukur komposisi tubuh, yang perlu diperhatikan adalah tren dari waktu ke waktu. 
Faktor-faktor seperti latihan, pola makan dan tingkat hidrasi dapat memengaruhi pengukuran 
sehingga dapat menyebabkan fluktuasi harian. Anda dapat melihat perubahan persentase lemak dan 
otot Anda dari waktu ke waktu di aplikasi MySports dan situs web MySports.  

Kami menyarankan Anda untuk mengukur komposisi tubuh di waktu yang sama, dan mengikuti 
langkah-langkah di bagian Mengukur komposisi tubuh. 
 

Mengukur komposisi tubuh 

Penting: Ketika mengukur komposisi tubuh, Anda melakukan pengukuran pada TomTom Touch 
Anda, namun hasilnya HANYA ditampilkan di ponsel Anda melalui aplikasi MySports Mobile atau situs 

web MySports. 

Untuk memperoleh pengukuran yang akurat, ikuti langkah-langkah di bawah ini.  

1. Kenakan pelacak kebugaran Anda minimal selama 15 menit sebelum melakukan pengukuran.  

Tip: Dalam waktu 15 menit, elektrode pada pergelangan tangan Anda akan menyesuaikan 
dengan suhu kulit untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

Penting: Untuk hasil akurat, ukur komposisi tubuh di waktu yang sama. 

2. Aktifkan TomTom Touch Anda dengan menekan tombol. 

3. Usap dua layar di atas layar jam pelacak kebugaran Anda, di mana Anda akan melihat tanda 
persentase. 

Komposisi tubuh 
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4. Tangan Anda tidak boleh menyentuh samping tubuh, dan tangan dan pergelangan Anda tidak 
boleh saling bersentuhan. Ini dapat mengakibatkan arus melewati jalur yang lebih singkat 
sehingga hasil yang diberikan tidak akurat. 

 

5. Tekan tombol dengan ujung jari telunjuk Anda selama sekitar 10 detik, hingga tanda centang 
muncul di layar.  

6. Pastikan Anda menutup seluruh tombol dengan ujung jari Anda, dan jari Anda membentuk garis 
lurus dengan tampilan pelacak kebugaran Anda. 

 

Tip: Jika Anda melihat tanda silang, bukannya tanda centang, di layar, cobalah untuk mem-
basahi pergelangan di bawah elektrode dan ujung jari telunjuk Anda dengan sedikit air. 
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7. Masuk ke aplikasi MySports Mobile untuk melihat pengukuran komposisi tubuh dan progress goal 
Anda. 

 

Ketuk ikon menu, lalu Progress > tombol Filter> Tubuh di Aktivitas atau klik goal Lemak 
Tubuh. Anda dapat menampilkan persentase dan tren lemak dan otot tubuh dari waktu ke 
waktu. 

Tip untuk mengukur komposisi tubuh 

 Tren keseluruhan pengukuran akan lebih akurat jika Anda melakukan pengukuran pada waktu 
yang sama. 

 Waktu ideal untuk melakukan pengukuran adalah pagi hari, setelah buang air namun sebelum 
makan, minum, mandi atau berolahraga.  

 Untuk perempuan, akurasi pengukuran akan lebih rendah selama periode menstruasi karena 
berpengaruh terhadap keseimbangan cairan tubuh.   

 Komposisi tubuh tidak dapat diukur secara akurat ketika hamil atau jika Anda memiliki implan 
logam dalam tubuh Anda, misalnya sehabis operasi. 

 

Komposisi tubuh ideal Anda. 

Karena komposisi tubuh ideal setiap orang bervariasi, kami tidak dapat memberikan estimasi akurat.  
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TomTom Touch Fitness Tracker dirancang untuk membantu Anda memperoleh gambaran yang lebih 
baik tentang perubahan kesehatan dan tubuh Anda dari waktu ke waktu. Untuk memfasilitasi hal ini, 
kami menyediakan grafik yang menunjukkan perubahan angka komposisi tubuh Anda untuk periode 
waktu tertentu. Anda dapat menampilkan grafik ini di situs web MySports dan di aplikasi seluler 
MySports pada tab Progress. 

Anda juga dapat menetapkan goal tubuh, seperti persentase berat badan atau lemak tertentu 
dengan memilih Goal di situs web atau aplikasi. Setelah goal ditetapkan, Anda dapat menampilkan 
progress goal ini bersamaan dengan data aktivitas lainnya.  

Jika Anda ingin mengatur sendiri saran terkait komposisi tubuh Anda, kami menyarankan Anda untuk 
berkonsultasi dengan pelatih pribadi yang berlisensi atau ahli kesehatan. 

Anda dapat menemukan informasi selengkapnya mengenai komposisi tubuh dalam Artikel ini - 
Mengukur dan Mengevaluasi Komposisi Tubuh dari American College of Sports Medicine, serta 
sumber daring lainnya. 
 

Keselamatan dan komposisi tubuh 

Arus yang dialirkan ke tubuh Anda ketika melakukan pengukuran komposisi tubuh dengan 
menggunakan TomTom Touch Fitness Tracker sangat aman. Namun, jika Anda sedang hamil, 
menggunakan alat pacu jantung, atau perangkat medis internal lainnya, konsultasikan dengan 
dokter sebelum menggunakannya.  

Penting: Komposisi tubuh tidak dapat diukur secara akurat ketika hamil atau jika Anda memiliki 

implan logam dalam tubuh Anda, misalnya sehabis operasi. 
 

Artikel - Mengukur dan Mengevaluasi Komposisi Tubuh 

Artikel ini diambil seutuhnya dari situs web American College of Sports Medicine:  

http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-com
position 

Mengukur dan Mengevaluasi Komposisi Tubuh 

11 Januari 2012 

Oleh Tiffany Esmat PhD 

Apa arti angka pada skala berat badan? Dalam kesehatan secara umum, berat badan tidak sama 
pentingnya dengan komposisi berat badan tersebut. Yang lebih penting adalah kesadaran akan 
komposisi tubuh bukannya melacak berat badan. Menimbang berat badan hanya memberikan 
informasi tentang bobot jaringan tubuh kita secara keseluruhan. Bobot tersebut dapat berfluktuasi 
sepanjang hari bergantung pada waktu, status hidrasi atau apa yang kita kenakan. Sebaliknya, 
komposisi tubuh memberikan informasi tentang proporsi relatif lemak dan massa ramping dalam 
tubuh. Massa lemak terdiri dari dua jenis, yaitu lemak esensial dan non esensial. Komponen kedua 
dari komposisi tubuh, yaitu massa ramping, merujuk pada tulang, jaringan, organ dan otot.  

Lemak esensial adalah jumlah minimal lemak yang diperlukan untuk fungsi fisiologis normal. Untuk 
laki-laki dan perempuan, persentase nilai lemak esensial umumnya masing-masing adalah 3% dan 
12%. Lemak di atas jumlah minimal disebut sebagai lemak non esensial. Secara umum, kisaran 
persentase lemak 10-22 persen untuk laki-laki dan 20-32 persen untuk perempuan disepakati 
sebagai kisaran yang sehat. 

Dengan komposisi tubuh dalam kisaran yang direkomendasikan, Anda memiliki risiko yang lebih 
rendah terhadap penyakit yang berkaitan dengan obesitas, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, 
dan bahkan kanker. Selain menghadapi risiko ketika komposisi tubuh kita terlalu tinggi, kita juga 
menghadapi risiko ketika komposisi tubuh kita terlalu rendah. Ketika lemak esensial kita lebih 
rendah dari yang direkomendasikan, distribusi vitamin ke organ tubuh, fungsi sistem reproduksi, 
dan kesehatan kita secara umum akan terganggu. 

http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-composition
http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-composition
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Bagaimana Anda dapat menentukan komposisi tubuh? Komposisi tubuh dapat diperkirakan melalui 
beragam teknik, mulai dari uji lapangan yang hanya memerlukan kalkulator atau pita pengukur 
hingga pemeriksaan lanjutan yang dilakukan di laboratorium yang dilakukan oleh teknisi terlatih. 
Metode umum untuk mengeksplorasi tingkat adipositas meliputi indeks massa tubuh (BMI), lingkar 
pinggang, lipatan kulit, analisis impedansi bioelektrik, dan BOD POD. 

Dua teknik yang tidak mengukur persentase lemak tubuh tetapi bermanfaat adalah BMI dan lingkar 
pinggang. BMI digunakan untuk mengukur berat badan relatif dengan tinggi badan dan dihitung 
dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram (kg) menurut tinggi badan dalam satuan 
meter persegi (kg m-2). BMI bernilai 25 atau lebih tinggi dikelompokkan sebagai kelebihan berat 
badan, sedangkan BMI bernilai 30 atau lebih tinggi dikategorikan sebagai obesitas. Meski pun BMI 
dapat memberikan gambaran umum tentang risiko kesehatan terkait obesitas, BMI tidak 
memberikan rincian tentang komposisi berat tersebut. Pengukuran lingkar pinggang memberikan 
gambaran tentang risiko penyakit terkait obesitas berdasarkan lokasi lemak yang berlebih. Lingkar 
pinggang dapat diukur menggunakan pita pengukur di sekitar bagian pinggang terkecil ketika 
berdiri dengan rileks. Lingkar pinggang ideal untuk perempuan adalah 40 inci untuk laki-laki dan 35 
inci untuk perempuan. Obesitas tipe android, yang dikelompokkan sebagai kelebihan berat di 
sekitar area batang tubuh, memberikan risiko yang lebih tinggi terhadap tekanan darah tinggi, 
sindrom metabolik, penyakit arteri koroner dan kematian dini.  

Persentase lemak tubuh dapat diperkirakan dengan menggunakan beragam teknik, baik yang 
sederhana maupun yang lebih rumit. Artikel ini menjelaskan tiga teknik umum: pengukuran lipatan 
kulit, pengukuran BOD POD, dan analisis impedansi bioelektrik (BIA). Persentase lemak tubuh dapat 
diperkirakan dengan menggunakan kaliper untuk mengukur ketebalan lipatan kulit di area tubuh. 
Jumlah lipatan kulit yang diambil dari berbagai area dapat dikonversikan untuk menghitung 
persentase lemak tubuh. Teknik ini cukup cepat dan akurat. Namun, pengukuran ini harus 
dilakukan oleh teknisi terlatih. Jika pengukuran tidak dilakukan dengan benar, atau formula yang 
digunakan tidak tepat, nilai yang dihasilkan akan keliru. Pendekatan yang baru dan “canggih”untuk 
mengukur komposisi tubuh adalah BOD POD. Unit serat kaca ini dirancang untuk mengukur bobot 
tubuh dan volume tubuh (yakni, ukuran total tubuh). Karena tingkat kerapatan lemak lebih rendah 
dibandingkan jaringan ramping, rasio bobot-volume dapat digunakan untuk memperkirakan 
persentase lemak tubuh. Teknik lain yang sering digunakan di pusat kebugaran adalah BIA. Teknik 
ini pada prinsipnya memanfaatkan pemahaman bahwa lemak mengandung sedikit air; sebagian 
besar air pada tubuh berada di kompartemen ramping. Oleh karena itu, ketika arus listrik bertemu 
dengan lemak, akan ada resistensi yang lebih tinggi. Dengan mengukur seberapa mudah arus listrik 
mengalir dalam tubuh, lemak tubuh dapat diperkirakan. 

Perhitungan persentase lemak tubuh melalui teknik ini sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan 
terlatih dan profesional kebugaran. Mereka tidak hanya dapat melakukan pengukuran yang akurat, 
tetapi juga dapat menjelaskan hasilnya kepada Anda. Anda dapat bertanya ke pusat kebugaran 
terdekat untuk mencari tahu tentang metode yang dapat Anda ikuti. 

Apa yang dapat Anda lakukan dengan hasilnya? Hasil pengukuran komposisi tubuh Anda dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi risiko, menyesuaikan program latihan atau mengevaluasi 
seberapa efektif program latihan dan gizi Anda. Jika Anda menemukan bahwa Anda dalam kondisi 
sehat, lanjutkan latihan dan pola makan Anda. Jika Anda menemukan bahwa komposisi tubuh Anda 
dapat ditingkatkan, pertimbangkan hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk membuat perubahan 
positif pada tingkat aktivitas dan pola makan Anda. Gunakan metode lain selain timbangan untuk 
mengukur komposisi tubuh Anda. Perlu diingat bahwa angka pada timbangan mungkin tetap, namun 
massa lemak dan massa ramping bisa saja berubah. Perubahan komposisi tubuh membutuhkan 
waktu dan usaha, tetapi dampak positif pada kesehatan dan kualitas hidup akan setimpal dengan 
usaha yang dikeluarkan. Melakukan latihan dan aktivitas fisik rutin, selain pola makan yang sehat 
dan seimbang, adalah kunci untuk mencapai dan memelihara komposisi tubuh yang sehat. 
 

Grafik Persentase Komposisi tubuh ACE 

Grafik persentase lemak tubuh ini disusun oleh American Council on Exercise.  

Catatan: Tabel ini memberikan estimasi dan panduan generik. Berkonsultasilah dengan dokter 
untuk mendapatkan panduan yang sesuai untuk Anda. 
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GRAFIK PERSENTASE LEMAK TUBUH YANG IDEAL (American Council on Exercise) 

Deskripsi Laki-laki Perempuan 

Lemak Esensial 
 

2-5% 10-13% 

Atlet 
 

6-13% 14-20% 

Fitness 
 

14-17% 21-24% 

Rata-rata 
 

18-24% 25-31% 

Obesitas 
 

25%+ 32%+ 
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Menerima notifikasi telepon 

Notifikasi panggilan 

Ketika Anda menerima panggilan, TomTom Touch Anda akan bergetar dan ikon panggilan akan 
menunjukkan bahwa ada panggilan masuk. Anda dapat mengusap turun untuk menyingkirkan ikon 
tersebut atau mengabaikannya. 

 

Notifikasi pesan teks (SMS) 

Ketika Anda menerima pesan SMS, TomTom Touch Anda akan bergetar dan ikon pesan akan 
menunjukkan bahwa ada pesan masuk. Anda dapat mengusap turun untuk menyingkirkan ikon 
tersebut atau mengabaikannya. 

 

Notifikasi telepon 
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Tentang pengaturan 

Semua pengaturan untuk TomTom Touch Anda ditetapkan dengan menggunakan Aplikasi MySports 
Mobile atau pada situs web MySports. 

Pengaturan berikut tersedia untuk TomTom Touch Anda: 

 Detak jantung sepanjang hari 

 Notifikasi telepon 

 Profil 

 Preferensi 

 Zona detak jantung 
 

Detak jantung sepanjang hari 

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan detak jantung sepanjang hari, lakukan langkah-langkah 
berikut: 

1. Buka aplikasi MySports di ponsel Anda. 

2. Ketuk PERANGKAT. 

3. Alihkan slider untuk Detak Jantung Sepanjang Hari. 

Tip: Matikan monitor detak jantung ketika tidak digunakan untuk memperpanjang masa pakai 
baterai.  

Lihat: Melacak Detak Jantung Anda 
 

Notifikasi telepon 

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi telepon, lakukan langkah-langkah berikut: 

1. Buka aplikasi MySports di ponsel Anda. 

2. Ketuk PERANGKAT. 

3. Alihkan slider untuk Notifikasi telepon. 

Lihat: Menerima notifikasi telepon 
 

Profil 

Anda perlu membuat profil dengan menggunakan aplikasi MySports atau di situs web MySports. Profil 
Anda akan dikirim ke TomTom Touch Anda setiap kali Anda terhubung dengan MySports. 

Pilih opsi berikut untuk mengatur rincian Anda dalam setiap kasus: 

 NAMA 

 JENIS KELAMIN 

 TANGGAL LAHIR 

 TINGGI 

 BERAT 

Informasi dari profil Anda digunakan untuk keperluan berikut: 

 Tanggal lahir memungkinkan TomTom Touch Anda untuk menghitung usia, yang dapat digunakan 
untuk memperkirakan detak jantung maksimal Anda. 

Pengaturan 
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 Berat badan dan jenis kelamin diperlukan untuk menghitung kalori dengan lebih akurat. 

 Jenis kelamin, berat badan, dan usia perlu dipertimbangkan untuk mengukur komposisi tubuh.  

Penting: TomTom Touch Anda terhubung dengan profil Anda. Jika Anda mengizinkan orang lain 
untuk mengukur komposisi tubuh dengan menggunakan perangkat Anda, kemungkinan akan terjadi 
kesalahan atau hasil yang tidak akurat, karena hasilnya dihitung dengan menggunakan rincian profil 

Anda (jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan usia). 
 

Preferensi 

Ada sejumlah preferensi yang dapat Anda ubah dan dapat diakses sebagai berikut: 

Situs web MySports  

Klik Nama Anda (sudut kanan atas) > Pengaturan > tab Preferensi. 

Aplikasi MySports 

Ketuk ikon menu > Akun >  Profil > Preferensi. 

Anda dapat mengatur preferensi berikut: 

 TAMPILAN TANGGAL 

 TAMPILAN WAKTU 

 SATUAN BERAT 

 SATUAN JARAK 

 SATUAN ENERGI 
 

Zona detak jantung 

Anda dapat mengubah kisaran zona detak jantung Anda di situs web MySports. 

Klik Nama Anda (sudut kanan atas) > Pengaturan > tab Zona Detak Jantung. 
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Catatan: Akun MySports berbeda dengan TomTom atau akun MyDrive. Ketiga akun tersebut tidak 
berkaitan. Anda dapat memiliki sejumlah perangkat yang diasosiasikan dengan satu akun 

MySports. 

Akun TomTom MySports Anda adalah pusat lokasi penyimpanan untuk semua informasi latihan dan 
kebugaran Anda.  

Untuk membuat akun, klik tombol di TomTom MySports Connect, atau langsung kunjungi situs web: 
mysports.tomtom.com 

Seperti terlihat pada diagram di bawah, Anda dapat mentransfer aktivitas ke akun MySports Anda 
menggunakan TomTom MySports Connect atau aplikasi TomTom MySports. 

Dengan mentransfer aktivitas ke akun TomTom MySports, Anda dapat menyimpan, menganalisis, dan 
melihat aktivitas Anda sebelumnya. Anda dapat menampilkan semua metrik yang berkaitan dengan 
aktivitas Anda. 
 

Akun TomTom MySports 

http://mysports.tomtom.com/
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TomTom MySports Connect menyediakan fungsi berikut: 

 Mendaftarkan TomTom Touch Anda dengan akun MySports Anda. 

 Memperbarui perangkat lunak TomTom Touch Anda jika versi baru tersedia. 

 Mengunggah informasi aktivitas ke akun MySports Anda. 

Catatan: Aplikasi TomTom MySports Connect adalah aplikasi berbeda dengan aplikasi MyDrive.  

Memasang TomTom MySports Connect 

Untuk instruksi, lihat: Unduh MySports Connect. 

Kompatibilitas komputer 

TomTom MySports Connect kompatibel dengan sistem operasi berikut: 

Windows 

 Windows 10 

 Windows 8 - versi PC 

 Windows 7 

 Windows Vista 

Mac OS X 

 10.11 (El Capitan) 

 10.10 (Yosemite) 

 10.9 (Mavericks) 

 10.8 (Mountain Lion) 

 10.7 (Lion) 

 
 

TomTom MySports Connect 
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Dengan aplikasi seluler MySports, Anda dapat mengunggah dan menganalisis aktivitas Anda dan 
melihat statistik di mana pun. 

Aplikasi seluler TomTom MySports menyediakan fungsi berikut: 

 Mentransfer informasi aktivitas Anda ke akun TomTom MySports secara otomatis ketika 
disinkronkan dengan TomTom Touch Anda. 

 Memberikan alternatif bagi TomTom MySports Connect untuk mentransfer informasi aktivitas ke 
akun MySports Anda. 

Ponsel dan perangkat seluler yang didukung 

iOS 

Aplikasi TomTom MySports didukung pada ponsel dan perangkat seluler berikut: 

 iPhone 4S atau versi lebih baru 

 iPod touch generasi ke-5 

 iPad3 atau versi yang lebih baru 

 Semua iPad mini. 

Android 

Aplikasi TomTom MySports membutuhkan Bluetooth Smart (atau Bluetooth LE) dan Android 4.4 atau 
lebih tinggi untuk berkomunikasi dengan pelacak kebugaran Anda. Serangkaian perangkat Android 
berkemampuan Bluetooth Smart telah diuji dan dikonfirmasi kompatibilitasnya dengan aplikasi 
MySports. Periksalah kompatibilitas ponsel Anda dengan aplikasi MySports dengan mengunjungi 
Google Play Store. 

Penting: Untuk Cina, Google Play Store tidak dapat diakses dan aplikasi kami diterbitkan di 
Wandoujia store.  

Menginstal aplikasi TomTom MySports 

Lihat: Mendapatkan aplikasi seluler MySports 
 

Aplikasi seluler TomTom MySports 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
http://www.wandoujia.com/apps/com.tomtom.mysports
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Anda dapat membagikan aktivitas MySports dengan menggunakan fitur Berbagi di Media Sosial pada 
akun MySports Anda. 

Untuk mulai berbagi, lakukan langkah-langkah berikut: 

1. Masuk ke MySports.  

2. Pilih aktivitas dari dashboard MySports Anda. 

3. Klik tombol Bagikan di sudut kanan atas.  

4. Pilih, misalnya Facebook atau Twitter dan tambahkan komentar untuk mempersonalisasi 
kiriman Anda. 

Berbagi aktivitas Anda 
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Peringatan & Indikasi untuk penggunaan 

Indikasi untuk penggunaan 

TomTom Touch Fitness Tracker melacak Komposisi Tubuh (massa lemak tubuh dan massa otot), 
memonitor detak jantung, jumlah langkah, kalori yang dibakar, jarak yang telah ditempuh, waktu 
aktif, dan waktu tidur. Metrik ini akan membantu Anda mempertahankan gaya hidup aktif. 

Peringatan 

TomTom Touch Fitness Tracker bukan perangkat medis dan sebaiknya tidak digunakan untuk 
diagnosis atau perawatan. Jangan menggunakan TomTom Touch Fitness Tracker jika Anda sedang 
hamil atau menggunakan alat pacu jantung atau perangkat medis internal lainnya.   

Impedansi bioelektrik tidak dapat diukur dengan akurat jika Anda sedang hamil, terdapat benda 
logam dalam tubuh Anda, segera setelah berolahraga, atau setelah mandi atau berenang. Jauhkan 
elektrode di pergelangan dari listrik. 

Data yang diberikan adalah perkiraan terdekat dari komposisi tubuh Anda; mungkin bisa berfluk-
tuasi. Lakukan pengukuran pada waktu yang sama, pada kondisi yang sama dan ikuti instruksi yang 
diberikan dalam kotak dan dalam pertanyaan yang sering diajukan. 

Selalu tanyakan kepada dokter sebelum memulai program latihan. Monitor detak jantung ini bukan 
peralatan medis dan sebaiknya tidak digunakan untuk tujuan diagnosis atau perawatan.  

Interferensi dengan sinyal dari sumber eksternal, kontak yang buruk dengan pergelangan tangan 
Anda dan faktor lainnya bisa mencegah pembacaan atau transmisi data detak jantung secara akurat. 
TomTom tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang timbul dari ketidakakuratan seperti ini. 

TomTom Touch Fitness Tracker dibuat di Cina.  

Produk ini bukan mainan. Produk ini beserta aksesorinya berisi komponen berukuran kecil yang 
dapat menimbulkan bahaya tertelan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika baterai tertelan, 
segera hubungi bantuan medis. 
 

Bagaimana TomTom menggunakan informasi Anda 

Informasi mengenai penggunaan informasi pribadi bisa dilihat di: 

tomtom.com/privacy. 
 

Informasi Baterai dan Lingkungan 

Produk ini menggunakan baterai polimer litium yang tidak dapat diakses atau diganti oleh pengguna. 
Jangan membuka pelindung atau (mencoba) melepas baterai. Zat di dalam produk dan/atau baterai 
dapat membahayakan lingkungan atau kesehatan Anda jika terpapar secara tidak benar. Baterai 
yang berada di dalam produk ini harus didaur ulang atau dibuang sesuai dengan peraturan dan 
undang-undang setempat dan harus selalu ditangani secara terpisah dari sampah rumah tangga. 

 

 

Tambahan 

http://www.tomtom.com/privacy
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Petunjuk WEEE 

Simbol keranjang sampah beroda pada produk atau kemasannya menunjukkan bahwa produk ini 
tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Sesuai dengan Petunjuk 2012/19/EU Uni 
Eropa tentang limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE), produk listrik ini tidak boleh dibuang 
sebagai limbah daerah yang tidak disortir. Buanglah produk ini dengan mengembalikannya ke 
tempat pembelian atau ke titik pengumpulan daerah setempat untuk didaur ulang. Dengan 
melakukan ini, Anda turut membantu dalam melestarikan lingkungan. 

 

 

Suhu operasi baterai 

Suhu operasi: -20°C (-4°F) s/d 45°C (113°F).  

 
 

Petunjuk R&TTE 

Bersama ini, TomTom menyatakan bahwa produk dan aksesori TomTom memenuhi persyaratan 
pokok dan ketentuan lainnya yang relevan dengan Petunjuk 1999/5/EC Uni Eropa. Pernyataan 
kepatuhan tersebut dapat dilihat di sini: tomtom.com/legal. 

 
 

Informasi FCC untuk pengguna 

 

Pernyataan Gangguan Federal Communication Commission 

Perangkat ini mematuhi Pasal 15 dalam Peraturan FCC. Pengoperasiannya tunduk pada dua kondisi: 
(1) Perangkat ini tidak menyebabkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini menerima 
interferensi, termasuk interferensi yang mungkin bisa menyebabkan pengoperasian perangkat yang 
tidak diinginkan. 

Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan mematuhi standar perangkat digital Kelas B, sesuai dengan 
Bagian 15 dari Peraturan FCC.  Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap 
gangguan berbahaya pada pemasangan di area pemukiman. Peralatan ini menghasilkan, 
menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan 
digunakan sesuai dengan instruksi dapat menyebabkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi 
radio.  Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada pemasangan 
tertentu.  Jika peralatan ini menyebabkan gangguan yang membahayakan penerimaan radio atau 
televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna 
disarankan untuk mencoba memperbaiki gangguan dengan salah satu tindakan berikut: 

- Mengarahkan ulang atau posisikan ulang antena penerima. 

- Menambah jarak antara perangkat dan penerima. 

- Hubungkan peralatan dengan outlet pada sirkuit yang berbeda dengan  

outlet yang terhubung dengan penerima.   

- Menghubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan. 

http://www.tomtom.com/legal
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ID FCC: S4L1AT00 

IC: 5767A-1AT00 

Peringatan FCC 

Perubahan atau modifikasi yang dinyatakan secara jelas tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung 
jawab bisa membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini. 

Pemancar ini tidak boleh dijadikan satu atau dioperasikan bersama dengan antena atau pemancar 
lain. 

Pernyataan Paparan Radiasi 

Produk ini mematuhi batas paparan RF portabel menurut FCC yang telah ditetapkan untuk 
lingkungan tidak terkontrol dan aman untuk pengoperasian yang ditujukan seperti yang dijelaskan 
dalam manual ini. Reduksi lebih lanjut pada paparan RF bisa dicapai jika produk dapat dijauhkan 
sejauh mungkin dari tubuh pengguna atau menyetel perangkat dengan daya output yang rendah jika 
fungsi tersebut tersedia. 

 
 

Pihak yang bertanggung jawab di Amerika Utara 

TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803 

Tel: 866 486-6866 option 1 (1-866-4-TomTom) 
 

Informasi emisi untuk Kanada 

Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi berikut: 

 Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan. 

 Perangkat ini harus menerima gangguan, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan 
pengoperasian yang tidak diinginkan. 

Pengoperasian harus dengan kondisi bahwa perangkat ini tidak menimbulkan gangguan yang 
membahayakan. 

Peralatan digital Kelas B ini mematuhi ICES-003 Kanada. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 

Fitur Pemilihan Kode Negara dinonaktifkan untuk produk yang dipasarkan di AS atau Kanada. 

Peralatan ini memenuhi persyaratan sertifikasi RSS-247 untuk 2,4-GHz. 

 

Pernyataan Industry Canada: (Versi bahasa Inggris dan Prancis) 

Perangkat ini mematuhi RSS yang dikutip dari lisensi ISED. Pengoperasiannya tunduk pada dua 
kondisi: (1) Perangkat ini tidak menyebabkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini 
menerima interferensi, termasuk interferensi yang mungkin bisa menyebabkan pengoperasian 
perangkat yang tidak diinginkan. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas 
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y 
compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.  

Pernyataan Paparan Radiasi: 

Produk ini mematuhi batas paparan RF portabel menurut Industry Canada yang telah ditetapkan 
untuk lingkungan tidak terkontrol dan aman untuk pengoperasian yang ditujukan seperti dijelaskan 
dalam manual ini. Reduksi lebih lanjut pada paparan RF bisa dicapai jika produk bisa dijauhkan 
sejauh mungkin dari tubuh pengguna atau menyetel perangkat ini dengan daya output yang rendah 
jika fungsi tersebut tersedia. 
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Déclaration d'exposition aux radiations: 

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis 
et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. 

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux 
expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps 
de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle 
fonction est disponible. 

 

 
 

Tanda Kepatuhan Terhadap Peraturan 

  

Produk ini menampilkan Tanda Kepatuhan terhadap Peraturan (Regulatory Compliance Mark/RCM) 
untuk membuktikan kepatuhannya terhadap regulasi Australia yang relevan. 
 

Pemberitahuan untuk Selandia Baru 

Produk ini mencantumkan R-NZ untuk menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang yang 
relevan di Selandia Baru. 
 

Kontak dukungan pelanggan (Australia dan Selandia Baru) 

Australia: 1300 135 604 

Selandia Baru: 0800 450 973 
 

Nama model 

TomTom Touch Fitness Tracker: TomTom Touch Fitness Tracker: 1AT00 
 

Sertifikasi Cina 

CMIIT ID / 2016DJ4417 
 

Standar IDA (Singapura) 

 

 

Logo Triman 
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Peralatan Tipe BF 

 

 

Sertifikasi Jepang 

   

R-201-160508 

 
 

Informasi Daur Ulang Jepang 

 

 
 

Sertifikasi Korea 

MSIP-CMM-NSW-1AT00 

 

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음  

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음 

B급 기기 

(가정용 방송통신기자재) 

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 

지역에서 사용할 수 있습니다. 
 

Pemberitahuan (Turki) 

Kontak untuk produsen (Turki) 

TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Belanda, Tel: +31 (0)20 757 
5000 
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Penggunaan, perawatan dan perbaikan (Turki) 

Silakan lihat Manual Pengguna daring di tomtom.com/support untuk informasi selengkapnya tentang 
penggunaan perangkat Anda. 

Anda dianjurkan membersihkan pelacak Anda sekali seminggu jika sering digunakan.  

 Seka pelacak dengan kain lembap seperlunya. Gunakan sabun lembut untuk menghilangkan 
minyak dan kotoran. 

 Jangan sampai pelacak terkena bahan kimia kuat seperti bensin, larutan pembersih, aseton, 
alkohol, atau pembasmi serangga. Bahan kimia dapat merusak segel, pelindung dan lapisan. 

 Bersihkan sensor detak jantung dan bantalan koneksi dengan sabun lembut dan air seper-
lunya. 

 Jangan sampai area sensor detak jantung tergores. Lindungi area sensor tersebut dari 
kerusakan. 

Mengajukan keluhan (Turki) 

Jika Anda memiliki keluhan tentang perangkat Anda, silakan menghubungi Dukungan Pelanggan di 
212 356 9707 Sebagai alternatif, silakan kunjungi http://tr.support.tomtom.com/app/contact 

Anda juga berhak untuk mengajukan keluhan atau klaim kembali ke Pengadilan Konsumen (Tüketici 
Mahkemesi) dan Komite Arbitrase untuk Masalah Konsumen (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti) 

Masa pakai produk Anda (Turki) 

Masa pakai minimal produk Anda adalah 5 tahun seperti yang ditetapkan dan diumumkan dalam 
undang-undang Layanan Purna Jual tertanggal 13/6/2014 dan nr. 29029. 

Hak pilihan Anda (Turki) 

Hak pilihan Anda sebagai pelanggan dilindungi oleh artikel 11 "Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen" (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun). 

Pemberitahuan keselamatan (Turki) 

Silakan lihat bagian Peringatan dalam Adendum ini. 

Penghematan energi (Turki) 

Daya baterai pelacak Anda diisi ketika terhubung dengan pengisi daya dinding atau komputer 
dengan menggunakan kabel micro USB yang disediakan. Anda akan diingatkan ketika daya baterai 
rendah atau lemah. Masa pakai baterai berkurang bergantung pada seberapa sering Anda 
menggunakan fitur pelacak, seperti pengukuran detak jantung, pengukuran Komposisi Tubuh dan 
berapa banyak notifikasi telepon yang Anda terima.  

Informasi pengiriman dan penanganan (Turki) 

Pelacak Kebugaran TomTom harus ditangani dengan hati-hati saat proses pengiriman. Ini berarti 
label dan peringatan yang tertera pada kerat atau palet pengiriman harus diperhatikan. Pelacak 
dikirim dengan kemasan asli dan tidak boleh dikemas ulang. Anda harus menggunakan peralatan 
pengangkut yang tepat untuk memindahkan perangkat dan mematuhi semua pelatihan penanganan 
manual.  Jangan sampai menjatuhkan pelacak. Jangan menyimpan pelacak pada suhu tinggi atau 
dalam kondisi lembab atau basah. 

 
 

Spesifikasi teknis untuk Pelacak Kebugaran TomTom (Turki) 

 

 

Masa pakai baterai 
 

Penelusuran aktivitas: 
hingga 5 hari 

 

http://www.tomtom.com/support
http://tr.support.tomtom.com/app/contact
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Resolusi tampilan 
 

128 x 32 piksel  

Ukuran tampilan 
 

5.58x22.38mm  

Ketebalan 
 

11,5 mm  

Berat 
 

10 g  

Ukuran pergelangan 
 

121 - 169 mm (kecil) 140 - 206 mm (besar) 

 
 

Pusat Servis Resmi (Turki) 

PENTING: Anda harus menghubungi Dukungan Pelanggan untuk memperoleh nomor RMA dan instruksi 
sebelum mengirimkan perangkat ke pusat servis.  

Regenersis 

Tatlısu Mahallesi. 

Şenol Güneş Bulvarı. 

Mira Tower. No:2 Zemin Kat D:2 

P.K 34774 

Ümraniye / İstanbul 
 

Pernyataan Kepatuhan (1) 

                                                                                                       

Pernyataan Kepatuhan 

Kami, TomTom International BV 

De Ruijterkade 154 

1011 DK Amsterdam  

Belanda 

Menyatakan bahwa produk kami: 

Nama produk: 
 

Pelacak Kebugaran TomTom Touch 

Merek Dagang: 
 

TomTom 

Tipe Model: 
 

1TA00 

Aksesori (Kabel 
USB): 

 

4AT00 

Terkait pernyataan ini mematuhi standar yang sesuai: 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12+2011+A2:2013  

EN 301  489-1  V1.9.2:2011  

EN 301  489-17  V2.2.1:2012 

EN 300  328 V1.9.1:2015  

EN 62479: 2010 
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berdasarkan ketentuan R&TTE Directive 1999/5/EC dengan persyaratan yang meliputi EMC Directive 
2004/108/EC dan LV Directive 2006/95/EC.  

Produk ini ditandai dengan     

Ditandatangani oleh atau untuk produsen :   

Nama (tertulis) : Clement Magniez 

Jabatan :   Program Manager 

Tempat dan tanggal diterbitkan : Amsterdam, 16 Agustus 2016 
 

Pernyataan Kepatuhan (2) 

                                                                                                       

Pernyataan Kepatuhan 

 

Kami, TomTom International BV 

De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Belanda 

(Alamat AS: TomTom Inc., 2400 District Avenue,                                             Burlington, MA-1803 (1-866-4-TomTom))  

Menyatakan bahwa produk kami: 

Nama produk: 
 

Pelacak Kebugaran TomTom Touch 

Merek Dagang: 
 

TomTom 

Tipe Model: 
 

1TA00 

Aksesori: 
 

Kabel USB (model: 4AT00) 

terkait pernyataan ini mematuhi standar yang sesuai: 

ANSI C63.4 

FCC 47 CFR Part 15, Subpart B 

Informasi tambahan: 

Perangkat ini mematuhi pasal 15 dalam Peraturan FCC. Pengoperasian perangkat harus memenuhi 
dua kondisi berikut: 

1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan yang berbahaya, dan 

2( Perangkat ini harus menerima gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat 
menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan. 
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Ditandatangani oleh atau untuk produsen :     

Nama (tertulis) : Clement Magniez 

Jabatan :   Program Manager 

Tempat dan tanggal diterbitkan :   Amsterdam, 23 Agustus 2016 
 

Pernyataan Kepatuhan (3) 

                                                                                                       

Pernyataan Kepatuhan 

Kami, TomTom International BV 

De Ruijterkade 154 

1011 AC Amsterdam  

Belanda 

Menyatakan bahwa produk serta aksesori kami. 

Nama produk: 
 

Pelacak Kebugaran TomTom Touch 

Merek Dagang: 
 

TomTom 

Tipe Model: 
 

1TA00 

Aksesori: 
 

Kabel USB (model: 4AT00) 

terkait pernyataan ini mematuhi spesifikasi berikut: 

ICES-003 

Informasi tambahan: 

Perangkat ini mematuhi Peraturan Kanada ICES-003. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua 
kondisi berikut: 

1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan yang berbahaya, dan 

2( Perangkat ini harus menerima gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat 
menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan. 

  

Ditandatangani oleh atau untuk produsen :     

Nama (tertulis) : Clement Magniez 

Jabatan :   Program Manager 

Tempat dan tanggal diterbitkan :   Amsterdam, 23 Agustus 2016 
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© 2016 TomTom. Semua hak dilindungi undang-undang. TomTom dan logo "dua tangan" adalah 
merek dagang atau merek dagang terdaftar dari TomTom N.V. atau salah satu anak perusahaannya. 
Kunjungi www.tomtom.com/legal untuk garansi terbatas dan perjanjian lisensi pengguna akhir yang 
berlaku untuk produk ini. 

Linotype, Frutiger dan Univers adalah merek dagang dari Linotype GmbH terdaftar di Departemen 
Hak Cipta dan Merek Dagang A.S. dan mungkin terdaftar pada yurisdiksi tertentu lainnya. 
MHei adalah merek dagang dari The Monotype Corporation dan mungkin terdaftar pada yurisdiksi 
tertentu. 

Kode AES 

Perangkat lunak yang disertakan dalam produk ini berisi kode AES berdasarkan Hak cipta (c) 
1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. Semua hak dilindungi undang-undang. 

Persyaratan lisensi: 

Pendistribusian ulang dan penggunaan perangkat lunak ini (dengan atau tanpa perubahan) diizinkan 
tanpa pembayaran biaya atau royalti sepanjang mematuhi ketentuan berikut: 

Distribusi kode sumber disertai pernyataan hak cipta di atas, daftar ketentuan ini, dan pembebasan 
tanggung jawab berikut. 

Distribusi biner disertai pernyataan hak cipta di atas, daftar ketentuan ini, dan pembebasan 
tanggung jawab berikut dalam dokumentasinya. 

Nama pemegang hak cipta tidak digunakan untuk merekomendasikan produk yang dibuat 
menggunakan perangkat lunak ini tanpa izin tertulis spesifik. 

Perhitungan kalori 

Perhitungan kalori dalam produk ini didasarkan pada nilai MET dari: 

Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina 
J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and 
MET values. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581. 

 

Peringatan hak cipta 

http://www.tomtom.com/legal
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