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Denne brukerhåndboken forklarer alt du trenger å vite om den nye TomTom Touch Fitness Tracker 
din. 

Hva er egentlig en treningsenhet? 

TomTom Touch måler aktivitetene dine OG kroppssammensetning din. Kroppssammensetning er en 
god indikator på formen din. De fleste som trener, ønsker å redusere prosentandelen kroppsfett og 
øke muskelmassen. Med TomTom Touch kan du måle hva du er laget av, ikke bare skrittene dine. 

Hva er de viktigste funksjonene? 

TomTom Touch har en berøringsskjerm og kan måle trinn, kalorier, aktiv tid, distanse, søvn, puls og 
kroppssammensetning. 

Tips: Selv om dette er et TomTom-produkt, har det ikke GPS og tilbyr ingen navigasjonsfunksjon. 
Hvis du ser etter et produkt som måler løpe- og sykkelrutene dine på kartet og beregner 

hastighet, tempo og distanse nøyaktig, bør du prøve en TomTom-GPS-sportsklokke. 

Her er noen gode steder å starte i denne brukerhåndboken: 

 Hurtigstart 

 Om treningsenheten 

 Bruke treningsenheten 

 Lade treningsenheten 

 Treningsenheten og vann 

Tips: Du finner også svar på vanlige spørsmål på tomtom.com/support. Velg TomTom Touch 

Fitness Tracker fra listen, eller angi et søkeord.  

Vi håper du får en fornøyelig opplevelse når du leser om og, enda viktigere, blir sprekere ved å 
bruke den nye TomTom Touch!  

Velkommen 
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Om treningsenheten 

 

1. Feste remmen – sett inn begge pinnene på remmen for å sørge for at treningsenheten er festet 
ordentlig. 

2. Berøringsskjerm – sveip gjennom berøringsskjermen for å få en oversikt over dataene for 
aktivitetsmåling og de forskjellige modusene. 

Sveip NED for å gå til skjermene over klokkeskjermen. Disse skjermene er som følger: 

 Sportsmodus 

 Kroppssammensetning 

 Puls 

Sveip OPP for å gå til skjermene under klokkeskjermen. Disse skjermene er som følger: 

 Skritt 

 Forbrent energi eller kalorier 

 Distanse 

 Aktiv tid 

 Søvnvarighet 

Tips: Alle disse skjermene viser også fremgang mot et mål hvis dette er angitt. 

3. Rundt målikon – hvis du har et daglig aktivitetsmål, er det et rundt målikon over den valgte 
målingen eller klokken som viser for eksempel skritt. Dette målikonet fylles opp hver dag etter 
hvert som du beveger deg nærmere målet. 

Tips: Det er angitt et standardmål på 10 000 skritt. 

4. Klokkeskjermen – når du vekker enheten ved å berøre skjermen, ser du klokkeskjermen. Sveip 
opp eller ned fra klokkeskjermen for å se målinger og moduser. 

5. Knapp – knappen brukes til å vekke enheten, utføre målinger av kroppssammensetning og starte 
og stoppe opptak i sportsmodus. 

Merk: For å sveipe på berøringsskjermen drar du fingeren langs berøringsskjermen ovenfra og ned 

for å sveipe NED eller nedenfra og opp for å sveipe OPP.  

Treningsenheten 
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Bruke treningsenheten 

Det er viktig at du tar på deg TomTom Touch på riktig måte, for å få riktig ytelse fra pulsmåleren og 
sammensetningsresultatene. Se Pulsmåleren hvis du vil ha mer informasjon om hvordan denne 
måleren fungerer. 

Hvis du har problemer med å få en nøyaktig pulsmåling eller utføre en kroppssammensetnings-
måling, må du kontrollere at du har på deg TomTom Touch på følgende måte: 

 Festet stramt, men ikke så stramt at det er ubehagelig. 

 Plassert over håndleddet. 

 

 Du får mest nøyaktige resultater fra pulsmåleren når du har varmet opp.  

Viktig: Du må stå STILLE til pulsen oppdages for å få nøyaktige målinger. 
 

Rengjøre treningsenheten 

Det er anbefalt at du rengjør TomTom Touch én gang i uken hvis du bruker den ofte. 

 Tørk av TomTom Touch med en fuktig klut etter behov. Bruk mild såpe til å fjerne olje eller 
skitt. 

 Ikke utsett TomTom Touch for sterke kjemikalier som bensin, rengjøringsløsemidler, aceton, 
alkohol eller insektmidler. Kjemikaliene kan skade forseglingen, dekselet og overflatebehan-
dlingen. 

 Rengjør pulsmålerområdet og tilkoblingsputene med mild såpe og vann etter behov.  

 Ikke rip pulsmålerområdet. Beskytt den mot skade. 
 

Pulsmåleren 

TomTom Touch har en innebygd pulsmåler som hjelper deg med å trene mer effektivt. 
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Slik fungerer måleren 

Pulsen måles ved å bruke lys til å måle endringer i blodsirkulasjonen. Dette gjøres oppå håndleddet 
ditt. Enheten lyser et lys gjennom huden og på kapillarårene rett under huden, der den registrerer 
hvordan lyset reflekteres. 

Pulsmålerens ytelse påvirkes verken av fettprosent eller kroppshår. Den påvirkes imidlertid av 
plasseringen til TomTom Touch på håndleddet, hudfarge, hudtype og om du har varmet opp. 

Bruke pulsmåleren 

Se Bruke treningsenheten for å få best mulig ytelse fra pulsmåleren. Kontinuerlig pulsmåling er slått 
PÅ som standard. 
 

Ta modulen ut av remmen 

Du må ta TomTom Touch ut av remmen for å lade den eller koble den til MySports via datamaskinen 
din. 

Slik tar du TomTom Touch ut av remmen: 

1. Trykk bestemt på den øvre delen av modulen til den spretter ut av remmen.  

 

2. Når du skal sette TomTom Touch-modulen tilbake i remmen, utfører du trinn 1 i motsatt 
rekkefølge ved å sette modulen inn i remmen med knappeenden først. 

 

Lade treningsenheten 

Viktig: Du kan lade TomTom Touch ved hjelp av datamaskinen din eller en hvilken som helst 
USB-vegglader.  

Slik lader du TomTom Touch: 

1. Ta TomTom Touch ut av remmen. Se Ta klokken ut av klokkeremmen hvis du vil ha mer 
informasjon. 

2. Koble modulen til den lille kontakten på micro-USB-kabelen som fulgte med i esken. 

3. Koble den største USB-kontakten til enten datamaskinen eller en vegglader. 

4. TomTom Touch begynner å lade og viser følgende animerte ikoner: 

 



8 
 
 

 

Merk: Noen micro-USB-kabler man får kjøpt, tillater ikke BÅDE lading og dataoverføring. Den 
medfølgende kabelen tillater begge, slik at du kan overføre data via MySports Connect. 

 

Datalagring 

TomTom Touch kan lagre flere dager med sportsaktiviteter. 

Når TomTom Touch kobles til MySports Connect eller MySports-mobilappen, blir alle aktivitetsda-
taene automatisk fjernet og lastet opp til MySports-kontoen din. 
 

Batteriinformasjon 

Batteritid 

Opptil 5 dager. 

Ladetider 

 Lade til 90 %: 40 minutter 

 Fullstendig lading til 100 %: 1 time 

Tips for å øke batterilevetiden 

 Slå av telefonvarsler. 

 Slå av pulsovervåkning hele døgnet. 

 Hold TomTom Touch innenfor Bluetooth-rekkevidden til den sammenkoblede mobilenheten. 
 

Nullstille klokken 

Myk nullstilling 

Det utføres en myk nullstilling hver gang du kobler TomTom Touch Fitness Tracker fra en vegglader 
eller datamaskin. 

Følg denne fremgangsmåten for å utføre en myk nullstilling: 

1. Koble TomTom Touch til en vegglader eller datamaskin. 

Vent til et batterisymbol vises på TomTom Touch. 

Hvis du bruker en datamaskin, må du vente til MySports Connect er ferdig med å oppdatere 
TomTom Touch. 

2. Koble TomTom Touch fra veggladeren eller datamaskinen. 

Programvaren på TomTom Touch starter på nytt. Du har nå fullført en myk nullstilling på 
TomTom Touch. 

Nullstill fabrikkinnstillinger 

Viktig: Når du utfører en nullstilling av fabrikkinnstillinger i MySports Connect, blir alle personlige 
data og innstillinger slettet fra TomTom Touch. Denne handlingen kan ikke angres. 

Du bør bare nullstille til fabrikkinnstillingene som siste utvei for å gjenopprette TomTom Touch, 
eller hvis du virkelig ønsker å fjerne data og innstillinger. 

En nullstilling til fabrikkinnstillingene installerer programvaren på TomTom Touch på nytt og fjerner 
følgende: 

 Aktivitetene dine. 

 Innstillingene dine på TomTom Touch og i MySports Connect. 

Merk: Hvis du bruker MySports-mobilappen, må du sørge for at smarttelefonen glemmer TomTom 
Touch, og koble den til på nytt på følgende måte: 
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 Android – koble fra eller glem TomTom Touch på menyen for Bluetooth-innstillinger på 
Android-enheten 

 iOS – gå til iOS-skjermen for Bluetooth-innstillinger, klikk på ikonet (i) bak TomTom 
Touch-navnet, og velg Glem denne enheten 

Viktig: Når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, må du ikke koble fra TomTom Touch før 
MySports Connect er ferdig med å gjenopprette den. Dette kan ta flere minutter. Kontroller 

eventuelle meldinger som vises i MySports Connect, før du kobler fra. 

Følg denne fremgangsmåten for å utføre en nullstilling av fabrikkinnstillingene: 

1. Koble TomTom Touch til datamaskinen, og vent til MySports Connect er ferdig med å oppdatere 
den. 

2. Klikk på tannhjulikonet i MySports Connect for å åpne menyen Innstillinger. 

3. Klikk på knappen Nullstill. 

4. La TomTom Touch være tilkoblet når MySports Connect-vinduet lukkes. 

MySports Connect installerer programvaren på TomTom Touch. 

5. La TomTom Touch være tilkoblet mens MySports Connect åpnes. 

6. Følg instruksjonene i MySports Connect for å konfigurere TomTom Touch. 
 

Treningsenheten og vann 

TomTom Touch Fitness Tracker oppfyller IPx7-standarden for vannbestandighet. Det betyr at du kan 
bruke den utendørs i regnvær og i dusjen, men den skal IKKE brukes til svømming. Treningsenheten 
har ikke sensorer som måler svømmedata.  
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Laste ned MySports Connect 

1. Når du skal koble TomTom Touch til datamaskinen, trykker du bestemt på den øvre delen av 
modulen til den spretter ut av remmen.  

 

2. Koble TomTom Touch til datamaskinen via USB-kabelen. 

 

3. Vent til TomTom Touch er ladet. Trykk på knappen for å se ladenivået til batteriet.  

Tips: Det tar 40 minutter å lade batteriet til 90 % og 1 time å lade det til 100 %. 

4. Last ned og installer TomTom MySports Connect fra tomtom.com/123/ til datamaskinen. 

Når installasjonen er fullført, åpnes MySports Connect. Følg instruksjonene på skjermen for å 
komme i gang. 

Neste: Registrere deg 
 

Hurtigstart 

http://www.tomtom.com/123/
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Registrere deg 

Under oppsettet i MySports Connect åpnes MySports-nettstedet. 

 

Opprett en konto, eller logg på med en eksisterende konto. 

På MySports-nettstedet kan du vise aktiviteter, statistikk og fremgang. 

Viktig: Du bør koble TomTom Touch til datamaskinen ofte for å lade den og få de nyeste pro-
gramvareoppdateringene. 

Neste: VALGFRITT: Få MySports-mobilappen 
 

VALGFRITT: Få MySports-mobilappen 

Viktig: Selv om du kan bruke TomTom Touch Fitness Tracker uten MySports-mobilappen, anbefaler 
vi at du installerer mobilappen hvis du har en mobilenhet, slik at du kan utnytte alle de tilgjengelig 

funksjonene fullt ut. 

Med MySports-mobilappen kan du laste opp og analysere aktivitetene og se statistikken din mens du 
er på farten. 

Last ned appen, og følg instruksjonene på skjermen. 

   Google Play Store 

 Apple App Store 

 

Tips: TomTom Touch bruker Bluetooth Low Energy (BLE) til å kommunisere med TomTom 
MySports-mobilappen. 

Neste: Bruke treningsenheten 

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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Bruke treningsenheten 

Trykk på knappen for å aktivere skjermen med klokkeslettet. 

Sveip til skjermene under klokken for å se aktivitetsstatistikken for skritt, forbrente kalorier, hvor 
langt du har gått, aktiv tid og søvntid. 

Sveip til skjermene over klokken for å starte en aktivitet, utføre en kroppssammensetningsmåling 
eller vise nåværende puls. 

 

Du kan også angi et mål i MySports-mobilappen eller på MySports-nettstedet. Du kan vise fremgang 
mot målet ditt, pulsmåling hele døgnet og trender for kroppssammensetning og fremgang totalt sett 
i mobilappen og MySports-nettstedet. 

 

Neste: Bruke sportsmodus 
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Bruke sportsmodus 

Sportsmodus kan brukes til alle sportsaktiviteter. Denne start-stopp-modusen registrerer tid, puls og 
forbrente kalorier basert på pulsen din. Du kan bruke denne modusen til alle idretter bortsett fra 
svømming og vannsport.  

Du kan også spore alle aktivitetene dine i MySports-appen eller på MySports-nettstedet. 

Merk: TomTom Touch har ikke GPS og kan derfor ikke måle distanse. Den beregnes ut fra 
skrittene i stedet. 

Viktig: Du kan ikke ha med TomTom Touch i vannet når du svømmer. 

1. Når du skal starte en aktivitet i sportsmodus, sveiper du til én skjerm over klokken, der du vil se 
treningsikonet. 

 

2. Trykk kort på knappen for å begynne å ta opp en aktivitet. 

En vibrering bekrefter at aktiviteten tas opp. 

3. Mens du tar opp en aktivitet, trykker du på knappen én gang for å aktivere skjermen og sveiper 
for å se aktiv tid, forbrente kalorier og puls.  

4. Når du vil stoppe opptaket av en aktivitet, trykker du på knappen én gang for å aktivere 
skjermen og igjen til enheten vibrerer. 

Tips: Etter treningsøkten kan du dele aktivitetene dine på sosiale medier 
 

Måle kroppssammensetning 

TomTom Touch kan måle kroppssammensetningen din. Kroppssammensetning er prosentandelen 
kroppsfett og muskelmasse i kroppen din og en viktig indikator på hvilken form du er i. 

Hver gang du utfører en kroppssammensetningsmåling, må du ha på deg treningsenheten i minst 15 
minutter først, slik at den kan varmes opp. 
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Viktig: Utfør kroppssammensetningsmålinger til samme tid hver dag for å oppnå et nøyaktig 
resultat. 

 

Sveip til to skjermer over klokkeskjermen på treningsenheten, der du ser et prosenttegn. Trykk på 
og hold nede knappen til du ser en hake på skjermen. Du kan nå vise kroppssammensetnings-
målingen i mobilappen ved å gå til menyen Fremgang, trykke på den grå grafknappen (øverst til 
høyre) og velge Kroppssammensetning. 

 

Tips for måling av kroppssammensetning 

 Ikke berør siden av kroppen med armen, og ikke la håndleddene eller hendene berøre 
hverandre, da dette kan gi unøyaktige målinger. 

 



15 
 
 

 

 Plasser pekefingeren på knappen, og dann en rett linje med skjermen på enheten. Sørg for at du 
dekker til hele knappen med fingeren. 

 

 Hvis det vises et kryss i stedet for en hake, prøver du å væte fingeren, slik at du kan væte 
huden på håndleddet under elektroden. 
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Sammenkobling med en iOS-enhet 

Med TomTom MySports-mobilappen kan du laste opp aktivitetsdata fra TomTom 
Touch-treningsenheten til TomTom MySports ved hjelp av smarttelefonen din. Den tillater også 
automatiske opplastinger til en rekke andre nettsider.  

Hvis en nyere versjon av MySports-appen er tilgjengelig, kan du laste den ned fra App Store. Hvis en 
nyere versjon av programvaren for treningsenheten er tilgjengelig, kan du laste den ned ved hjelp 
av MySports Connect-skrivebordsappen.  

Følg denne fremgangsmåten for å koble iOS-enheten til treningsenheten: 

1. Treningsenheten må være koblet til en strømkilde. Hvis den kobles til en datamaskin, venter du 
til MySports Connect-skrivebordsappen er ferdig med å oppdatere enheten, før du fortsetter.  

2. Sørg for at du har en fungerende Internett-tilkobling på iOS-enheten.  

3. Sørg for at treningsenheten og iOS-enheten er i nærheten av hverandre. 

4. Sørg for at Bluetooth er slått på i innstillingene på iOS-enheten. 

5. På treningsenheten trykker du på knappen for å aktivere skjermen, sveiper skjermen til du ser 
Bluetooth- og smarttelefonikonene, og trykker på knappen på nytt.  

6. Start MySports-mobilappen, og trykk på Enhet på skjermen Aktiver enheten. 

7. Trykk på navnet på treningsenheten når det vises. 

8. På iOS-enheten angir du pinkoden som vises på treningsenheten, og trykker på Sammenkoble. 

Enhetene skal nå være sammenkoblet. Se nedenfor for feilsøkingsinstruksjoner hvis du opplever 
problemer ved sammenkobling av treningsenheten. 

Hvis du åpner mobilappen på telefonen og den prøver å koble til treningsenheten, kan det være 
nødvendig å vekke treningsenheten ved å trykke på knappen.  

Problemløsning 

Hvis du opplever problemer ved sammenkobling av treningsenheten, følger du fremgangsmåten 
nedenfor: 

 Kontroller at du bruker den nyeste versjonen av TomTom Touch-programvaren. Hvis en nyere 
versjon er tilgjengelig, kan du laste den ned ved hjelp av MySports Connect-skrivebordsappen. 

 Kontroller at du bruker den nyeste versjonen av mobilappen. Hvis en nyere versjon er 
tilgjengelig, er den oppført i App Store. 

 Glem den sammenkoblede treningsenheten på iOS-enheten, og prøv å koble den til på nytt: 

1. Gå til iOS-skjermen for Bluetooth-innstillinger på iOS-enheten, klikk på ikonet (i) bak navnet 
på treningsenheten, og velg Glem denne enheten. Prøv å koble til treningsenheten på nytt 
ved å følge sammenkoblingsinstruksjonene ovenfor. Hvis den fremdeles ikke virker, fortset-
ter du med feilsøkingstrinnene nedenfor. 

2. Start iOS-enheten på nytt. 

3. Avinstaller MySports-mobilappen, og installer den på nytt fra App Store. 

4. Slå av Bluetooth, og slå det på igjen. 

5. Start treningsenheten på nytt ved å koble til en strømkilde. 

iOS-enheten og treningsenheten er nå fullstendig koblet fra og nullstilt. 

6. Start MySports-mobilappen på iOS-enheten. 

7. Fortsett med sammenkoblingen som beskrevet i sammenkoblingsinstruksjonene ovenfor (fra 
trinn 5). 

Sammenkobling med mobilenheten din 
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Sammenkobling med en Android-enhet 

Med TomTom MySports-mobilappen kan du laste opp aktivitetsdata fra TomTom 
Touch-treningsenheten til TomTom MySports ved hjelp av smarttelefonen din. Den tillater også 
automatiske opplastinger til en rekke andre nettsider.  

Før du kobler treningsenheten til Android-enheten, må du sørge for at du bruker den nyeste 
versjonen av TomTom MySports-appen, og at den nyeste versjonen av programvaren for treningsen-
heten er installert. Hvis en nyere versjon av MySports-appen er tilgjengelig, kan du laste den ned 
fra Play Store. Hvis en nyere versjon av programvaren for treningsenheten er tilgjengelig, kan du 
laste den ned ved hjelp av MySports Connect-skrivebordsappen.  

Følg denne fremgangsmåten for å koble Android-enheten til treningsenheten: 

1. Sørg for at Android-enheten er kompatibel med TomTom MySports-appen. Du finner informasjon 
om kompatible enheter i Google Play. 

2. Sørg for at du har en fungerende Internett-tilkobling på smarttelefonen. 

3. Treningsenheten må være koblet til en strømkilde. Hvis den kobles til en datamaskin, venter du 
til MySports Connect-skrivebordsappen er ferdig med å oppdatere enheten, før du fortsetter.  

4. Sørg for at treningsenheten og Android-enheten er i nærheten av hverandre. 

5. Slå på Bluetooth i innstillingene på Android-enheten. 

6. Start TomTom MySports-mobilappen på Android-enheten. 

7. På treningsenheten trykker du på knappen for å aktivere skjermen, sveiper skjermen til du ser 
Bluetooth- og smarttelefonikonene, og trykker på knappen på nytt.  

8. Trykk på Enhet på skjermen Aktiver enheten i mobilappen. 

Android-enheten viser Søker. 

9. Trykk på navnet på enheten når det vises. 

10. Når navnet på treningsenheten vises i listen på skjermen Søker, trykker du på det og godtar 
forespørselen om sammenkobling. 

Viktig: Se etter forespørselen om sammenkobling for treningsenheten på Android-varsellinjen . 
På noen Android-enheter vises sammenkoblingsvarselet på Android-varsellinjen etter at du har 
valgt treningsenheten du vil koble til. Noen Android-enheter viser et hurtigvindu, mens andre 
ikke viser noe som helst. Enheter som viser en forespørsel om sammenkobling, krever at du 

godtar sammenkoblingen i løpet av noen sekunder. 

11. I MySports-mobilappen angir du pinkoden som vises på treningsenheten. 

12. Når MySports-appen og treningsenheten er koblet til, trykker du på Ferdig. 

Treningsenheten og MySports-appen er nå sammenkoblet. Se nedenfor for feilsøkingsinstruksjoner 
hvis du opplever problemer ved sammenkobling av treningsenheten. 

Hvis du åpner mobilappen på telefonen og den prøver å koble til treningsenheten, kan det være 
nødvendig å vekke treningsenheten ved å trykke på knappen. Dra ned skjermen Aktiviteter i appen 
for å synkronisere. Hvis du opplever problemer ved synkronisering med appen, kan du alltid 
synkronisere aktivitetene dine ved hjelp av MySports-skrivebordsappen.  

Hvis du oppgraderer Android-enhetsversjonen, må du vanligvis koble treningsenheten fra og til igjen 
ved å følge fremgangsmåten nedenfor. 

Problemløsning 

Hvis du ikke kan koble treningsenheten til MySports-appen, anbefales det å koble den fra 
Android-enheten fullstendig og koble den til på nytt ved å følge denne fremgangsmåten: 

1. Koble fra eller glem treningsenheten på menyen for Bluetooth-innstillinger på Android-enheten. 
Prøv å koble til treningsenheten på nytt ved å følge sammenkoblingsinstruksjonene ovenfor. 
Hvis den fremdeles ikke virker, fortsetter du med feilsøkingstrinnene nedenfor.  
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2. Avinstaller MySports-mobilappen, og installer den på nytt fra Play Store. 

3. Start Android-enheten på nytt. 

4. Slå av Bluetooth, og slå det på igjen. 

5. Start treningsenheten på nytt ved å koble til en strømkilde. 

Android-enheten og treningsenheten er nå fullstendig koblet fra og nullstilt. 

6. Start MySports-mobilappen på Android-enheten. 

7. Fortsett med sammenkoblingen som beskrevet i sammenkoblingsinstruksjonene ovenfor (fra 
trinn 7). 
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Om aktivitetsmåling 

Du bruker TomTom Touch til å registrere hvor aktiv du er. Her er noen av tingene du kan gjøre: 

 Opprett et kroppsmål for kroppsfett, muskler eller vekt. 

 Opprett et skrittmål for antall skritt per dag eller per uke. 

 Opprett et sportsmål, for eksempel for sykling, løping eller trening på treningsstudio. 

 Registrer tid brukt på fysisk aktivitet, skritt, forbrente kalorier og tilbakelagt distanse. 

 Se den daglige og ukentlige fremgangen for målene dine. 

 Last opp dataene dine for aktivitetsmåling til TomTom MySports-nettstedet og TomTom 
MySports-mobilappen. 

Gjennomgå aktivitet i MySports 

Du kan se fremgangen din mot det daglige aktivitetsmålet på forsiden både i MySports-mobilappen 
og på MySports-nettstedet. Forsiden er oppdatert og gjenspeiler forrige gang dataene ble 
synkronisert fra TomTom Touch. 

Du finner flere detaljer i delen Fremgang når du velger Aktivitetsmåling som type, eller hvis du 
klikker på aktivitetsmålet ditt. Du kan endre data ved å klikke på etikettene under grafen. Du kan 
endre tidsperioden til daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. 

 

Registrere formen din 
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Informasjon registrert av TomTom Touch 

TomTom Touch Fitness Tracker måler automatisk søvntid og aktiv tid, forbrente kalorier og 
distanse. Beregningene er basert på innebygde puls- og bevegelsessensorer samt brukerprofilen din, 
som inneholder alder, kjønn, høyde og vekt.  

Merk: TomTom Touch inneholder ingen GPS-chip. Derfor er distansestatistikken beregnet ut fra 
skrittene. 

Du kan se statistikk for hver dag ved å sveipe gjennom skjermene under klokken på TomTom Touch. 
Du kan også se statistikken på MySports-nettstedet og i MySports-appen når du synkroniserer 
TomTom Touch.  

I appen og på nettstedet kan du se statistikk for en spesifikk treningsøkt samt fremgang totalt sett 
og fremgang mot eventuelle mål du har angitt.   

Tips: Du kan også se pulsmåling for hele døgnet hvis du har aktivert pulsmåling hele døgnet på 

enhetsmenyen i MySports-appen. 

Nøyaktigheten til aktivitetsmålingen 

Formålet med aktivitetsmåling er å gi deg informasjon som fremmer en aktiv og sunn livsstil. 
TomTom Touch Fitness Tracker bruker både sensorer og beregninger for å måle aktivitet. Dataene 
og informasjonen du mottar, er en grundig beregning av aktiviteten din, men ikke nødvendigvis helt 
nøyaktig. Dette inkluderer data om skritt, søvn, distanse og kalorier.  
 

Måle aktivitet hele døgnet 

1. Sveip skjermen for å vise aktivitetsdataene. 

Følgende data er tilgjengelige: 

 Skritt 

 Distanse tilbakelagt 

 Aktiv tid 

 Søvntid 

 Kaloriforbruk 

2. Hvis du har et daglig aktivitetsmål, ser du et rundt målikon over de valgte dataene og over 
klokken. Dette målikonet fylles opp hver dag etter hvert som du beveger deg nærmere målet. 

 

Tips: Du kan angi mål og vise tidligere resultater i MySports-appen eller på MySports-nettstedet. 
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Måle puls 

TomTom Touch har valgfri pulsovervåkning hele døgnet. Når pulsovervåkning hele døgnet er slått 
på, kan treningsenheten kontrollere pulsen svært regelmessig i løpet av dagen og natten. 
Pulsinformasjon forbedrer beregningene av kalorier og aktiv tid og gir en god oversikt over 
aktivitetene dine i løpet av dagen. 

Merk: Hvis du vil at batteriet skal vare lenger, kan du slå av pulsovervåkning hele døgnet når det 
ikke er i bruk. Denne funksjonen er slått PÅ som standard. 

Slik ser du en øyeblikkelig pulsmåling: 

1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen. 

2. Fra klokkeskjermen sveiper du ned tre ganger til du ser hjerteikonet. 

3. Vent noen sekunder til du ser nåværende puls i slag per minutt (bpm). 

 

4. Hvis puls ikke vises, trykker du på knappen for å prøve på nytt. I tillegg kan du prøve å stramme 
TomTom Touch på håndleddet eller flytte den lenger opp på håndleddet. 

Vise pulsen i MySports-mobilappen 

Merk: Pulsmåling hele døgnet er bare tilgjengelig i den daglige visningen, én dag av gangen. 

1. Trykk på I dag på skjermen AKTIVITETER. 

2. Sveip til venstre nedenfor datoen. 

3. Trykk på Gjennomsnittlig hvilepuls. 

Når du viser puls for én dag, ser du verdiene for hvilepuls og gjennomsnittlig hvilepuls beregnet 
ut fra disse målingene. Du kan også se hvilepuls over en uke, en måned eller et år. 
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Vise pulsen på MySports-nettstedet 

1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Klikk på All sport, og velg Aktivitetsmåling. 

3. Klikk på Alle, og velg Dag. 

4. Nederst på siden velger du Gjennomsnittlig hvilepuls. 

Når du viser puls for én dag, ser du verdiene for hvilepuls og gjennomsnittlig hvilepuls beregnet 
ut fra disse målingene. Du kan også se hvilepuls over en uke, en måned eller et år. 

 

Måle skrittene dine 

Skritt beregnes ut fra håndleddbevegelser, og et standardmål på 10 000 skritt per dag er angitt 
automatisk. 

Tips: Skritt som tas under treningsøkter, tas med i de sammenlagte dataene for aktivitetsmåling. 

1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen. 

2. Fra klokkeskjermen sveiper du opp tre ganger til du ser skrittikonet. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tips: Rekkefølgen på skjermene under klokken endres avhengig av det angitte målet. 

 

Du ser antall skritt for dagen så langt. 

Merk: Fremgangen mot det daglige målet nullstilles hver dag ved midnatt. 

Vise antall skritt i MySports-mobilappen 

1. Trykk på I dag på skjermen AKTIVITETER. 

2. Sveip til venstre nedenfor datoen. 

3. Trykk på Skritt. 

Du kan også se skrittene dine for uken, måneden eller året. 

Vise antall skritt på MySports-nettstedet 

1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Klikk på All sport, og velg Aktivitetsmåling. 

3. Klikk på Alle, og velg Dag. 

4. Nederst på siden velger du Skritt. 

Du kan også se skrittene dine for uken, måneden eller året. 
 

Registrere kalorier 

Tips: Kalorimålingene omfatter kaloriene kroppen forbrenner bare for å holde seg i live. Dette 
kalles basalstoffskifte (BMR – Basal Metabolic Rate). Derfor viser TomTom Touch et antall kalorier 

når du våkner og ikke har vært i aktivitet ennå. 

1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen. 

2. Fra klokkeskjermen sveiper du opp til du ser flammeikonet. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tips: Rekkefølgen på skjermene under klokken endres avhengig av det angitte målet. 

 

Du ser antall forbrente kalorier for dagen så langt. 

Merk: Fremgangen mot det daglige målet nullstilles hver dag ved midnatt. 

Vise forbrente kalorier i MySports-mobilappen 

1. Trykk på I dag på skjermen AKTIVITETER. 

2. Sveip til venstre nedenfor datoen. 

3. Trykk på Energi. 

Du kan også se forbrente kalorier over en uke, en måned eller et år. 

Vise antall forbrente kalorier på MySports-nettstedet 

1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Klikk på All sport, og velg Aktivitetsmåling. 

3. Klikk på Alle, og velg Dag. 

4. Nederst på siden velger du Energi. 

Du kan også se forbrente kalorier over en uke, en måned eller et år. 
 

Registrere aktiv tid 

Tips: Tid er klassifisert som aktiv når skrittfrekvensen eller bevegelsen er over en bestemt terskel 
i minst 10 sekunder. 

1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen. 

2. Fra klokkeskjermen sveiper du opp tre ganger til du ser tidsikonet. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tips: Rekkefølgen på skjermene under klokken endres avhengig av det angitte målet. 

 

Du ser aktiv tid for dagen så langt. 

Merk: Fremgangen mot det daglige målet nullstilles hver dag ved midnatt. 

Vise antall tid i MySports-mobilappen 

1. Trykk på I dag på skjermen AKTIVITETER. 

2. Sveip til venstre nedenfor datoen. 

3. Trykk på Aktiv tid. 

Du kan også se aktiv tid for uken, måneden eller året. 

Vise aktiv tid på MySports-nettstedet 

1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Klikk på All sport, og velg Aktivitetsmåling. 

3. Klikk på Alle, og velg Dag. 

4. Nederst på siden velger du Aktiv tid. 

Du kan også se aktiv tid for uken, måneden eller året. 
 

Registrere distanse 

Tips: Skritt beregnes ut fra håndleddbevegelse og brukes til å beregne distansen. 

1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen. 

2. Fra klokkeskjermen sveiper du opp fire ganger til du ser distanseikonet. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tips: Rekkefølgen på skjermene under klokken endres avhengig av det angitte målet. 

 

Du ser distansen for dagen så langt. 

Merk: Fremgangen mot det daglige målet nullstilles hver dag ved midnatt. 

Vise distanse i MySports-mobilappen 

1. Trykk på I dag på skjermen AKTIVITETER. 

2. Sveip til venstre nedenfor datoen. 

3. Trykk på Distanse. 

Du kan også se distanse for uken, måneden eller året. 

Vise distanse på MySports-nettstedet 

1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Klikk på All sport, og velg Aktivitetsmåling. 

3. Klikk på Alle, og velg Dag. 

4. Nederst på siden velger du Distanse. 

Du kan også se aktiv tid for uken, måneden eller året. 

 

Måle søvn 

Om søvnmåling 

Du kan bruke TomTom Touch til å måle hvor mye du sover. Her er noen av tingene du kan gjøre: 

 Mål hvor lenge du sover hvert døgn, hver uke, hver måned eller hvert år. 

 Du kan laste opp dataene fra søvnmåling til TomTom MySports-nettstedet og TomTom 
MySports-mobilappen. 

Klokken måler søvnen basert på bevegelse, og den antar at du ikke beveger deg etter et bestemt 
klokkeslett på ettermiddagen – du sover.  

Klokken regner alt etter kl. 16 som natt for søvnmåling. 

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

For å måle søvn må du ha på deg TomTom Touch når du sover. Slik kan du se hvor lenge du sov 
natten før: 

1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen. 

2. Fra klokkeskjermen sveiper du opp fem ganger til du ser søvnikonet. 

Tips: Rekkefølgen på skjermene under klokken endres avhengig av det angitte målet. 

 

Du ser søvnmengden for natten før. 

Merk: Fremgangen mot det daglige målet nullstilles hver dag ved midnatt. 

Hvis du vil slå av søvnmåling, kan du se Søvnmåling. 

Vise søvnaktiviteten din i mobilappen 

1. Trykk på Fremgang på telefonen eller nettbrettet. 

2. Trykk på panelet Søvn. 

3. Sveip for å veksle mellom grafen som viser dette døgnets søvntid og grafen som viser 
foregående døgns søvntid. 

4. Trykk på Dag, Uke, Måned eller År for å vise søvngrafer for den tilsvarende perioden. 
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Bruke sportsmodus 

Sportsmodus kan brukes til alle sportsaktiviteter. Denne start-stopp-modusen registrerer tid, puls og 
forbrente kalorier basert på pulsen din. Du kan bruke denne modusen til alle idretter bortsett fra 
svømming og vannsport.  

Du kan også spore alle aktivitetene dine i MySports-appen eller på MySports-nettstedet. 

Merk: TomTom Touch har ikke GPS og kan derfor ikke måle distanse. Den beregnes ut fra 
skrittene i stedet. 

Viktig: Du kan ikke ha med TomTom Touch i vannet når du svømmer. 

1. Når du skal starte en aktivitet i sportsmodus, sveiper du til én skjerm over klokken, der du vil se 
treningsikonet. 

 

2. Trykk kort på knappen for å begynne å ta opp en aktivitet. 

En vibrering bekrefter at aktiviteten tas opp. 

3. Mens du tar opp en aktivitet, trykker du på knappen én gang for å aktivere skjermen og sveiper 
for å se aktiv tid, forbrente kalorier og puls.  

4. Når du vil stoppe opptaket av en aktivitet, trykker du på knappen én gang for å aktivere 
skjermen og igjen til enheten vibrerer. 

Tips: Etter treningsøkten kan du dele aktivitetene dine på sosiale medier 
 

Om kaloriberegning 

Kalorier beregnes basert på kjønn, vekt og intensiteten og varigheten på treningsøkten. 

For sportsmodus brukes puls til å beregne kalorier.  

Sportsmodus 
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Beregning av kalorier for TomTom Touch Fitness Tracker er basert på MET-tabellene til 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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Om mål 

Du kan angi daglige mål, sportsmål og kroppsmål via MySports-mobilappen eller 
MySports-nettstedet. Deler av MySports-appen er beskrevet nedenfor, men det finnes mange 
likheter med MySports-nettstedet. 

Viktig: Nye mål eller endringer av eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch neste gang 
den kobles til MySports-appen eller MySports Connect. 

 

1. Mobilenhetsstatus – dette ikonet blir blått ved synkronisering med TomTom Touch. 

2. Ikon for ukentlig mål – trykk på eller i ikonet for ukentlig mål for å se det ukentlige frem-
gangsdiagrammet. 

3. Data for ukentlig mål – viser måldataene oppført nedenfor. 

4. Mål for fettprosent – viser nåværende kroppsfett, fra forrige kroppssammensetningsmåling, i 
forhold til målet. 

5. Tidligere aktivitet – tidligere aktivitet med distanse og varighet. 

6. Ikon for daglig mål – trykk på eller i ikonet for daglig mål for å se det daglige fremgangsdi-
agrammet. Måldataene er også oppført nedenfor. 

7. Lilla linje – viser at du har overskredet et mål. Den lilla linjen overlapper den grønne linjen når 
du overskrider målet. 

8. Grønn linje – viser at du har fullført en del av et mål. 

9. Meny – trykk for å se rullegardinlisten for hovedmenyen. 
 

Angi mål 
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Angi et mål for aktivitetsmåling 

Merk: Du kan ikke angi et mål direkte på TomTom Touch. Du må bruke MySports-appen eller 
MySports-nettstedet. 

Et mål for aktivitetsmåling på 10 000 skritt er forhåndsinnstilt. Du ser også invitasjoner til å øke 
målene for aktivitetsmåling når du konfigurerer TomTom Touch. 

Slik kan du endre eller sette et aktivitetsmål for dagen i MySports-appen: 

1. Trykk på MÅL på menyen. 

Du ser en skjerm med skrittmålet ditt øverst og plusstegn for å legge til et sportsmål eller et 
kroppsmål. 

2. Trykk på blyantikonet under skrittmålet. 

3. Velg dataene du vil endre. Velg mellom følgende: Skritt, Distanse, Varighet eller Energi. I 
dette eksempelet velger vi Skritt, og dette er allerede merket. 

4. Rull ned, og endre antall skritt. 

5. Trykk på Fullført. 

6. Trykk eventuelt på Deaktiver mål for å deaktivere et mål. 

Tips: Du kan også angi mål på MySports-nettstedet. 

Merk: Fremgangen mot målet for aktivitetsmåling nullstilles hver dag ved midnatt. 

Viktig: Nye mål eller endringer av eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch neste gang 

den kobles til. 
 

Angi et sportsmål 

Merk: Du kan ikke angi et mål direkte på TomTom Touch. Du må bruke MySports-appen eller 
MySports-nettstedet. 

Sportsmodus kan brukes til alle sportsaktiviteter. Denne start-stopp-modusen registrerer tid, puls og 
forbrente kalorier basert på pulsen din. Du kan bruke denne modusen til alle idretter bortsett fra 
svømming og vannsport.  

Slik angir du et sportsmål i MySports-appen: 

1. Trykk på MÅL på menyen. 

Du ser en skjerm med skrittmålet ditt øverst og plusstegn for å legge til et sportsmål eller et 
kroppsmål. 

2. Rull ned, og trykk på plusstegnet for å legge til et sportsmål. 

3. Velg aktivitet fra et utvalg som omfatter følgende: Løpe, Sykle, Tredemølle osv. I dette 
eksempelet velger vi Løpe, og dette valget er allerede merket. 

4. Rull ned, og trykk på en kombinasjon av Måling, Tidsrom og Mål for hver aktivitet: 

 Aktiviteter – angi hvor mange ganger du har som mål å utføre aktiviteten i uken eller 
måneden. 

 Distanse – angi distansen du har som mål å tilbakelegge i uken eller måneden. 

 Varigheter – angi hvor mye tid du har som mål å bruke på aktiviteten i uken eller måneden. 

5. Når du er ferdig, ruller du ned og trykker på Ferdig. 

Tips: Du kan også angi mål på MySports-nettstedet. 

Viktig: Nye mål eller endringer av eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch neste gang 

den kobles til. 
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Eksempler på sportsmodusoversikt og hvilepulsgrafer 

      

 
 

Angi et kroppsmål 

Merk: Du kan ikke angi et mål direkte på TomTom Touch. Du må bruke MySports-appen eller 
MySports-nettstedet. 

For å måle fremgangen din kan du angi et kroppsmål via MySports. Du kan enten angi et mål basert 
på fett-/muskelprosent eller et vektmål. 

Slik angir du et kroppsmål i MySports-appen: 

1. Trykk på MÅL på menyen. 

Du ser en skjerm med skrittmålet ditt øverst og plusstegn for å legge til et sportsmål eller et 
kroppsmål. 

2. Rull ned, og trykk på plusstegnet for å legge til et kroppsmål. 
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3. Velg data. Du kan velge mellom følgende: Vekt, Kroppsfett eller Muskler. I dette eksempelet 
velger vi Vekt. 

 

4. Rull ned, og angi målvekt. 

Tips: Du kan endre vektenheten i profilen din i MySports-appen eller på MySports-nettstedet. 

5. Når du er ferdig, ruller du ned og trykker på Ferdig. 

Tips: Du kan også angi mål på MySports-nettstedet. 

Viktig: Nye mål eller endringer av eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch neste gang 
den kobles til. 
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Om kroppssammensetning 

Hvordan fungerer kroppssammensetningsmåling? 

Funksjonen for kroppssammensetning fungerer ved å sende en liten og ufarlig elektrisk strøm 
gjennom kroppen. Det er lettere for strømmen å gå gjennom muskler enn fett. Ved å måle 
strømmen ved ulike frekvenser, kan det beregnes et anslag over prosentandelen av kroppsfett og 
muskelmasse. Alt annet som kroppen består av, faller inn under kategorien "annet", for eksempel 
vann eller bein. Kroppssammensetningsresultatene for kroppsfett, muskelmasse og "annet" utgjør 
100 %. 

Kroppssammensetningsmålingen lagres av TomTom Touch og overføres til MySports-appen og 
MySports-nettstedet, der du kan se den ved siden av dataene for skritt, kalorier, distanse og aktiv 
tid. Det betyr at du kan måle innsatsen og resultatene dine på samme sted. 

Hvorfor bør jeg måle kroppssammensetning? 

Hvis du måler hva kroppen består av, får du mer relevante resultater enn når du bare veier deg eller 
beregner KMI (kroppsmasseindeks). Siden muskler veier mer enn fett, kan vekten øke som følge av 
styrketrening, selv om du ser slankere ut. Ved å måle kroppssammensetning over tid kan du se om 
muskel- og fettprosent går opp eller ned, og du får et mer nøyaktig bilde av hvordan kroppen endrer 
seg.  

Målenøyaktighet 

Når du ser på kroppssammensetningsmålinger, er det viktig å se på trenden over tid. Mange 
faktorer, som trening, kosthold og hydrering kan påvirke en enkelt måling og forårsake svingninger 
fra dag til dag. Du kan se hvor mye fett- og muskelprosenten endres over tid, i MySports-appen og 
på MySports-nettstedet.  

Vi anbefaler at du måler kroppssammensetning til samme tid hver dag og følger fremgangsmåten i 
Måle kroppssammensetning. 
 

Måle kroppssammensetning 

Viktig: Når du utfører en kroppssammensetningsmåling, utfører du målingen på TomTom Touch, 
men resultatet vises BARE på telefonen i MySports-mobilappen eller på MySports-nettstedet. 

Følg fremgangsmåten nedenfor for å få en nøyaktig måling.  

1. Ha på deg treningsenheten i minst 15 minutter før du utfører en måling.  

Tips: Etter 15 minutter har elektroden på håndleddet nådd hudtemperatur for et nøyaktig 
resultat. 

Viktig: Utfør kroppssammensetningsmålinger til samme tid hver dag for å oppnå et nøyaktig 

resultat. 

2. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen. 

3. Sveip til to skjermer over klokkeskjermen på treningsenheten, der du ser et prosenttegn. 

Kroppssammensetning 
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4. Armene dine skal ikke berøre siden av kroppen, og hendene og håndleddene skal ikke berøre 
hverandre. Dette kan føre til at strømmen velger en kortere bane, noe som kan gi feilaktige 
resultater. 

 

5. Trykk på knappen med tuppen av pekefingeren i ca. 10 sekunder til det vises en hake på 
skjermen.  

6. Sørg for at du dekker til hele knappen med fingertuppen, og at fingeren danner en rett linje 
med skjermen på treningsenheten. 

 

Tips: Hvis du ser et kryss på skjermen i stedet for en hake, kan du prøve å ta litt vann på 
håndleddet rett under elektroden og på tuppen av pekefingeren. 
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7. Gå til MySports-mobilappen for å se kroppssammensetningsmålingen og fremgangen mot målet 
ditt: 

 

Trykk på menyikonet og deretter Fremgang > Filter-knappen > Kroppssammensetning i 
Aktiviteter, eller velg et mål for Kroppsfett ved å klikke på det. Du kan vise fett- og mus-
kelprosent og trender over tid. 

Tips for måling av kroppssammensetning 

 Trenden for målingene er mer nøyaktig hvis du måler til samme tid hver dag. 

 Det ideelle måletidspunktet er om morgenen, etter at du har gått på toalettet, men før du 
spiser, drikker, dusjer eller trener.  

 For kvinner er målinger mindre nøyaktige under menstruasjonen, da dette vanligvis påvirker 
væskebalansen i kroppen.  

 Kroppssammensetning kan ikke måles nøyaktig ved graviditet eller hvis du har større metal-
limplantater i kroppen, for eksempel etter kirurgi. 

 

Din ideelle kroppssammensetning 

Siden den ideelle kroppssammensetningen kan variere mye fra person til person, kan vi ikke gi deg 
et nøyaktig anslag for dette.  

TomTom Touch Fitness Tracker er utformet for å gi deg et bedre bilde av hvordan helsen og kroppen 
din forandrer seg over tid. For å gjøre dette gir vi deg en graf som viser endringer i kropps-
sammensetningsverdiene dine for en valgt tidsperiode. Du kan vise denne grafen på 
MySports-nettstedet og i MySports-mobilappen på kategorien Fremgang. 
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Du kan også angi kroppsmål, som en bestemt vekt eller fettprosent, ved å velge Mål på nettstedet 
eller i appen. Når du har angitt et mål, kan du vise fremgangen mot dette målet ved siden av de 
andre aktivitetsdataene.  

Hvis du vil ha personlig tilpassede råd om kroppssammensetningen din, anbefaler vi at du rådfører 
deg med en kvalifisert personlig trener eller helsepersonell. 

Du finner mer informasjon om kroppssammensetning i artikkelen Measuring and Evaluating Body 
Composition fra American College of Sports Medicine samt andre ressurser på Internett. 
 

Sikkerhet og kroppssammensetning 

Strømmen som sendes gjennom kroppen din ved en kroppssammensetningsmåling med TomTom 
Touch Fitness Tracker, er helt ufarlig. Hvis du er gravid, har pacemaker eller en andre medisinske 
enheter i kroppen, må du imidlertid rådføre deg med en lege før bruk.  

Viktig: Kroppssammensetning kan ikke måles nøyaktig ved graviditet eller hvis du har større 
metallimplantater i kroppen, for eksempel etter kirurgi. 
 

Artikkel – Measuring and Evaluating Body Composition 

Denne artikkelen er kopiert i sin helhet fra nettstedet til American College of Sports Medicine på:  

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

Measuring and Evaluating Body Composition 

11. januar 2012 

Skrevet av Tiffany Esmat ph.d. 

Hva betyr egentlig tallet på vekten? For helsen generelt er ikke vekten på langt nær så viktig som 
sammensetningen av den vekten. I stedet for å følge med på vekten, bør vi være bevisste på 
kroppssammensetningen. Vekten forteller oss bare den totale vekten av alt kroppsvev. Den vekten 
kan svinge i løpet av dagen avhengig av tidspunkt, hydrering eller hva vi har på oss. Kropps-
sammensetning avslører derimot forholdet mellom fett og mager masse i kroppen. Fettmassen 
består av to typer fett: essensielt og ikke-essensielt fett. Den andre komponenten i kropps-
sammensetningen, mager masse, viser til bein, vev, organer og muskler. 

Essensielt fett er minimumsmengden fett som kreves for normal fysiologisk funksjon. For menn og 
kvinner anses verdiene for essensielt fett å være henholdsvis 3 % og 12 %. Fett over mini-
mumsmengden kalles ikke-essensielt fett. 10–22 prosent for menn og 20–32 prosent for kvinner 
anses som tilfredsstillende for god helse. 

En kroppssammensetning innenfor det anbefalte området er forbundet med redusert risiko for å 
utvikle fedmerelaterte sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og til og med enkelte krefttyper. 
Selv om for høy kroppssammensetning er forbundet med visse risikoer, er for lav kropps-
sammensetning forbundet med et annet sett med risikoer. Når vi faller under det anbefalte 
minimumsnivået av essensielt fett, har det negativ innvirkning på tilførselen av vitaminer til 
organene, reproduksjonssystemets funksjon og generell velvære. 

Hvordan kan du fastslå kroppssammensetningen din? Kroppssammensetning kan beregnes gjennom 
ulike teknikker, fra feltbaserte tester som bare krever en kalkulator eller et målebånd, til 
avanserte tester utført ved en klinikk eller et laboratorium av kvalifisert fagpersonell. Vanlige 
metoder for å utforske fettnivå omfatter kroppsmasseindeks (KMI), midjemål, hudfolder, analyse 
av bioelektrisk impedans og BOD POD. 

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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To teknikker som ikke måler fettprosent, men som kan være nyttige, er BMI og midjemål. BMI 
brukes til å vurdere vekt i forhold til høyde og beregnes ved å dele vekt i kilo (kg) på kvadratet av 
høyden i meter (kg m2). En BMI på 25 eller høyere klassifiseres som overvekt, mens en BMI på 30 
eller høyere klassifiseres som fedme. Selv om BMI kan gi en generell indikasjon på økt risiko for 
fedmerelaterte helseproblemer, tar det ikke hensyn til vektens sammensetning. Måling rundt 
midjen gir innsikt i økt risiko for fedmerelatert sykdom basert på plasseringen av overskuddsfett. 
Midjen kan måles ved å legge et målebånd rundt den smaleste delen av midjen mens du står 
avslappet. Midjen skal være 102 cm eller mindre for menn og 89 cm eller mindre for kvinner. 
Android fedme, som er definert som overskuddsfett på overkroppen, er forbundet med økt risiko 
for høyt blodtrykk, metabolsk syndrom, diabetes type 2, høyt kolesterol, koronar hjertesykdom og 
tidlig død. 

Fettprosent kan beregnes ved hjelp av mange teknikker – noen enkle og andre mer komplekse. 
Denne artikkelen beskriver tre vanlige teknikker du kan støte på: hudfoldmålinger, BOD 
POD-målinger og analyse av bioelektrisk impedans (BIA). Fettprosent kan beregnes ved å bruke et 
skyvelære til å måle hudfoldtykkelse på forskjellige steder på kroppen. Deretter kan summen av 
hudfoldene som er målt på forskjellige steder, konverteres for å beregne fettprosent. Denne 
teknikken er ganske rask og kan være nøyaktig. Det er imidlertid viktig at målingene utføres av 
kvalifisert fagpersonell. Hvis målingene ikke utføres på riktig måte eller det brukes feil formel, 
kan det gi feilaktige verdier. BOD POD er en ganske ny og "høyteknologisk" tilnærming til vurdering 
av kroppssammensetning. Disse fiberglassenhetene er utviklet for å måle kroppsvekt og 
kroppsvolum (dvs. kroppens totale størrelse). Siden fett har lavere tetthet enn magert vev, kan 
forholdet mellom vekt og volum brukes til å vurdere fettprosent. En annen teknikk som ofte brukes 
ved treningssentre, er BIA. Prinsippet bak denne teknikken er at fett inneholder lite vann. 
Mesteparten av vannet i kroppen er i den magre delen. Derfor oppstår det mer motstand når den 
elektriske strømmen støter på fett. Fettprosent kan beregnes ved å måle hvor lett strømmen 
beveger seg gjennom kroppen. 

Beregning av fettprosent ved hjelp av disse teknikkene bør utføres av kvalifisert helse- og 
treningspersonell. Slike personer kan ikke bare foreta nøyaktige vurderinger, men kan også 
forklare resultatene for deg. Hør med det lokale treningssenteret for å finne ut hvilke vurder-
ingsmetoder som er tilgjengelige. 

Hva kan du gjøre med resultatene? Resultatene fra vurderingen av kroppssammensetning kan 
brukes til å identifisere risiko, tilpasse treningsprogrammet ditt eller evaluere hvor godt det 
gjeldende trenings- og kostholdsprogrammet ditt fungerer for deg. Hvis du finner ut at du er 
innenfor et sunt område, fortsetter du å trene og spise slik du har gjort. Hvis du finner ut at 
kroppssammensetningen din bør forbedres, bør du se nærmere på hva du kan gjøre for å endre 
aktivitetsnivået og kostholdet ditt i riktig retning. Bruk mer enn bare vekten til å vurdere 
kroppssammensetningen. Husk at det kan skje at tallet på vekten står stille samtidig som du 
opplever endringer i fettmasse og mager masse. Endringer i kroppssammensetningen tar tid og 
innsats, men den positive effekten på helse og livskvalitet gjør at det er verdt det. Regelmessig 
trening og fysisk aktivitet sammen med et sunt og variert kosthold er nøkkelen til å oppnå og 
opprettholde en sunn kroppssammensetning. 
 

ACE-diagram for kroppssammensetningsprosent 

Dette fettprosentdiagrammet er fra American Council on Exercise.  

Merk: Denne tabellen inneholder generelle anslag og retningslinjer. Rådfør deg med legen din for 

å få retningslinjer som passer for deg. 

DIAGRAM FOR IDEELL FETTPROSENT (American Council on Exercise) 

Beskrivelse Menn Kvinner 

Essensielt fett 
 

2–5 % 10–13 % 

Idrettsutøvere 
 

6–13 % 14–20 % 
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Trening 
 

14–17 % 21–24 % 

Gjennomsnitt 
 

18–24 % 25–31 % 

Fedme 
 

25+ % 32+ % 
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Motta telefonvarsler 

Anropsvarsler 

Når du mottar et anrop, vibrerer TomTom Touch, og det vises et anropsikon. Du kan sveipe ned for 
å fjerne ikonet eller ignorere det. 

 

SMS-varsler 

Når du mottar en tekstmelding, vibrerer TomTom Touch, og det vises et meldingsikon. Du kan 
sveipe ned for å fjerne ikonet eller ignorere det. 

 

Telefonvarsler 
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Innstillinger 

Alle innstillingene for TomTom Touch angis via MySports-mobilappen eller på MySports-nettstedet. 

Følgende innstillinger er tilgjengelige for TomTom Touch: 

 Pulsmåling hele døgnet 

 Telefonvarsler 

 Profil 

 Preferanser 

 Pulssoner 
 

Pulsovervåkning hele døgnet 

Slik slår du pulsovervåkning hele døgnet av eller på: 

1. Åpne MySports-appen på mobiltelefonen. 

2. Trykk på ENHET. 

3. Flytt glidebryteren for Pulsovervåkning hele døgnet. 

Tips: Slå av pulsovervåkning hele døgnet når det ikke er i bruk, for at batteriet skal vare lenger.  

Se: Måle puls 
 

Telefonvarsler 

Slik slår du telefonvarsler på eller av: 

1. Åpne MySports-appen på mobiltelefonen. 

2. Trykk på ENHET. 

3. Flytt glidebryteren for Telefonvarsler. 

Se: Motta telefonvarsler 
 

Profil 

Du må konfigurere profilen din via MySports-appen eller på MySports-nettstedet. Profilen din sendes 
til TomTom Touch hver gang du kobler til MySports. 

Velg disse alternativene for å legge inn informasjon for hver kategori: 

 NAVN 

 KJØNN 

 FØDSELSDATO 

 HØYDE 

 VEKT 

Informasjonen i profilen brukes til følgende: 

 Fødselsdato gjør at TomTom Touch kan beregne alderen din, som deretter kan brukes til å 
beregne makspuls. 

 Vekt og kjønn er nødvendig for å beregne kalorier mer nøyaktig. 

 For kroppssammensetning må kjønn, høyde, vekt og alder tas i betraktning. 

Innstillinger 



42 
 
 

 

Viktig: TomTom Touch er koblet til profilen din. Hvis du lar noen andre utføre en kropps-
sammensetningsmåling med enheten din, får de sannsynligvis en feil eller et feilaktig resultat siden 

resultatet er beregnet ut fra profildetaljene dine (kjønn, høyde, vekt og alder). 
 

Preferanser 

Det finnes et sett med preferanser du kan endre, og som du får tilgang til på følgende måte: 

Webområdet MySports  

Klikk på navnet ditt (øverst til høyre) > Innstillinger > kategorien Preferanser. 

MySports-appen 

Trykk på menyikonet > Konto > Profil > Preferanser. 

Du kan stille inn følgende preferanser: 

 DATOVISNING 

 TIDSVISNING 

 VEKTENHETER 

 DISTANSEENHETER 

 ENERGIENHETER 
 

Pulssoner 

Du kan endre området for pulssoner på MySports-nettstedet. 

Klikk på navnet ditt (øverst til høyre) > Innstillinger > kategorien Pulssoner. 
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Merk: MySports-kontoen er forskjellig fra TomTom- og MyDrive-kontoen. Det finnes ingen kobling 
mellom de tre. Flere enheter kan være knyttet til en MySports-konto. 

TomTom MySports-kontoen din er en sentral lagringsplass for informasjon om treningen og 
kondisjonen din.  

Hvis du vil opprette en konto, kan du klikke på knappen i TomTom MySports Connect, eller du kan 
gå direkte til webområdet på mysports.tomtom.com 

Som du kan se på diagrammet nedenfor, så kan du overføre aktivitetene dine til MySports-kontoen 
din ved å bruke enten TomTom MySports Connect eller TomTom MySports-appen. 

Hvis du overfører aktivitetene dine til en TomTom MySports-konto, kan du lagre, analysere og vise 
de tidligere aktivitetene dine. Du kan vise alle dataene knyttet til aktivitetene dine. 
 

TomTom MySports-konto 

http://mysports.tomtom.com/
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Med TomTom MySports Connect kan du gjøre følgende: 

 registrere TomTom Touch med MySports-kontoen 

 oppdatere programvaren på TomTom Touch når nye versjoner blir tilgjengelige 

 laste opp aktivitetsinformasjon til MySports-kontoen 

Merk: TomTom MySports Connect-applikasjonen er helt forskjellig fra MyDrive-applikasjonen.  

Installere TomTom MySports Connect 

Du finner instruksjoner her: Laste ned MySports Connect. 

Kompatibilitet med datamaskiner 

TomTom MySports Connect er kompatibel med følgende operativsystemer: 

Windows 

 Windows 10 

 Windows 8 – PC-versjonen 

 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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Med MySports-mobilappen kan du laste opp og analysere aktivitetene og se statistikken din mens du 
er på farten. 

TomTom MySports-mobilappen gjør følgende: 

 Overfører aktivitetsinformasjonen din til TomTom MySports-kontoen automatisk når den 
synkroniseres med TomTom Touch. 

 Er et alternativ til TomTom MySports Connect for å overføre aktivitetsinformasjon til 
MySports-kontoen din. 

Støttede telefoner og mobilenheter 

iOS 

TomTom MySports-appen støttes på følgende telefoner og mobilenheter: 

 iPhone 4S eller nyere 

 iPod touch 5th generation 

 iPad3 eller nyere 

 Alle iPad mini. 

Android 

TomTom MySports-appen krever Bluetooth Smart (eller Bluetooth LE) og Android 4.4 eller nyere for 
å kunne kommunisere med klokken. En rekke Bluetooth Smart-aktiverte Android-enheter har blitt 
testet for å bekrefte at de er kompatible med MySports-appen. Du kan finne ut om telefonen din er 
kompatibel med MySports-appen ved å gå til Google Play Store. 

Viktig: Google Play Store er ikke tilgjengelig i Kina, og appen vår publiseres i Wandoujia-butikken.  

Installere TomTom MySports-appen 

Se: Få MySports-mobilappen 
 

TomTom MySports-mobilappen 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
http://www.wandoujia.com/apps/com.tomtom.mysports


46 
 
 

 

Du kan dele MySports-aktiviteter med funksjonen for deling på sosiale medier på MySports-kontoen. 

Slik deler du aktivitetene: 

1. Logg deg på MySports.  

2. Velg en aktivitet fra MySports-forsiden. 

3. Klikk på knappen Del øverst til høyre.  

4. Velg for eksempel Facebook eller Twitter, og legg til en kommentar for å tilpasse delingen. 

Dele aktivitetene 
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Advarsler og råd for bruk 

Indikasjoner for bruk 

TomTom Touch Fitness Tracker sporer kroppssammensetning (kroppsfett og muskelmasse) og 
overvåker puls, antall skritt, forbrente kalorier, hvor langt du går, aktiv tid og søvntid. Disse 
målingene hjelper deg med å opprettholde en aktiv livsstil. 

Advarsel 

TomTom Touch Fitness Tracker er ikke en medisinsk enhet og skal ikke brukes til diagnostisering 
eller behandling. Ikke bruk TomTom Touch Fitness Tracker hvis du er gravid, eller hvis du har en 
pacemaker eller andre medisinske enheter i kroppen.   

Bioelektrisk impedans kan ikke måles nøyaktig når du er gravid, hvis det finnes gjenstander av 
metall i kroppen din eller rett etter en treningsøkt, en dusj, et bad eller en svømmetur. Hold 
elektrodene på klokkeremmen unna elektrisitet. 

Dataene som gis, er en nær beregning av kroppssammensetningen, men svingninger kan forekomme. 
Gjør målingene på samme klokkeslett hver dag, og under samme forhold, og følg instruksjonene som 
gis i esken og i de vanlige spørsmålene. 

Rådfør deg alltid med lege før du begynner på et treningsopplegg. Denne pulsmåleren er ikke en 
medisinsk enhet og skal ikke brukes til diagnostisering eller behandling.  

Eksterne kilder som forstyrrer signalet, dårlig kontakt med håndleddet og andre faktorer kan 
forhindre nøyaktig avlesing eller overføring av pulsdata. TomTom fraskriver seg alt ansvar som følge 
av slike unøyaktigheter. 

TomTom Touch Fitness Tracker er laget i Kina. 

Dette er ikke et leketøy. Produktet og tilbehørene inneholder små deler som kan forårsake kvelning. 
Oppbevar produktet og tilbehør utilgjengelig for barn. Hvis batteriet svelges, må du oppsøke lege 
umiddelbart. 
 

Slik bruker TomTom informasjonen din 

Du finner informasjon om bruk av personlige opplysninger på: 

tomtom.com/privacy. 
 

Informasjon om batteri og miljø 

Produktet bruker et litiumpolymerbatteri som ikke er tilgjengelig for brukeren, og som brukeren 
ikke kan skifte ut. Ikke åpne dekselet eller (prøv å) fjerne batteriet. Det finnes stoffer i produktet 
og/eller batteriet som er skadelige for miljøet eller helsen hvis det kastes på feil måte. Batteriet i 
dette produktet skal gjenvinnes eller kastes i henhold til lokale lover og forskrifter. Batteriet skal 
ikke kastes i husholdningsavfallet. 

 

 

Tillegg 

http://www.tomtom.com/privacy
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WEEE-direktiv 

WEEE-symbolet (søppeldunken) på produktet eller forpakningen angir at dette produktet ikke må 
behandles som husholdningsavfall. I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU for elektrisk og elektronisk 
avfall (WEEE), må dette elektriske produktet ikke kastes som usortert kommunalt avfall. Ved 
avhending, vennligst returner dette produktet det til salgsstedet eller til en lokal resirkuler-
ingsstasjon. Dette bidrar til å bevare miljøet. 

 

 

Driftstemperatur for batteriet 

Driftstemperatur: –20 °C (–4 °F) til 45 °C (113 °F).  

 
 

R&TTE-direktiv 

TomTom erklærer herved at TomToms produkter og tilbehør er i samsvar med sentrale krav og 
andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen her: 
tomtom.com/legal. 

 
 

FCC-informasjon for brukeren 

 

FCC-erklæring om signalforstyrrelser 

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-regelverket. Betjening er gjenstand for følgende to 
forhold: (1) Denne enheten skal ikke lage skadelige signalforstyrrelser, og (2) denne enheten skal 
kunne godta alle signalforstyrrelser, inklusive signalforstyrrelser som kan forårsake uønsket funksjon 
av enheten. 

Dette utstyret er blitt testet og funnet å tilfredsstille grensene for Klasse B digital enhet i 
overensstemmelse med Del 15 i FCC-regelverket.  Disse begrensningene er satt for å gi rimelig 
beskyttelse mot skadelige signalforstyrrelser i en bolig. Dette utstyret genererer, bruker og kan gi 
stråleradiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installert og brukt i overensstemmelse med 
instruksjonene, forårsake skadelige signalforstyrrelser ved radiokommunikasjon.  Det finnes 
imidlertid ingen garanti for at signalforstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon.  Hvis 
dette utstyret skulle forårsake skadelige signalforstyrrelser på radio- eller TV-mottak, noe som kan 
fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordrer vi brukeren til å prøve å løse problemet ved hjelp av 
et av følgende tiltak: 

– Flytt mottaksantennen, eller la den peke i en annen retning. 

– Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 

– Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den som 

mottakeren er koblet til. 

– Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp. 

FCC ID: S4L1AT00 

http://www.tomtom.com/legal


49 
 
 

 

IC: 5767A-1AT00 

FCC-advarsel 

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige parten, 
kan annullere brukerens fullmakt til å betjene dette utstyret. 

Senderen skal ikke være samplassert eller betjenes i forbindelse med en annen antenne eller 
sender. 

Erklæring om stråleeksponering 

Produktet overholder FCCs grense for eksponering for bærbar RF for et ukontrollert miljø, og er 
trygt til beregnet bruk slik det er beskrevet i denne håndboken. Du kan oppnå ytterligere reduksjon 
av RF-eksponering hvis produktet holdes så langt unna brukerens kropp som mulig. Du kan også 
konfigurere enheten til en lavere spenning, hvis det finnes en slik funksjon. 

 
 

Ansvarlig partner i Nord-Amerika 

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

Tlf: 866 486-6866 alternativ 1 (1-866-4-TomTom) 
 

Utslippsinformasjon for Canada 

Betjening er gjenstand for følgende to forhold: 

 Denne enheten skal ikke forårsake interferens. 

 Denne enheten skal kunne godta all interferens, inklusive interferens som kan forårsake 
uønsket funksjon av enheten. 

Betjening er gjenstand for det forhold at denne enheten ikke skal lage skadelige signalforstyrrelser. 

Dette Klasse B digitale apparat samsvarer med Kanadisk ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 

Funksjonen for valg av landskode er deaktivert for produkter som markedsføres i USA eller Canada. 

Utstyret er sertifisert i henhold til kravene i RSS-247 for 2,4 GHz. 

 

Kunngjøring fra Industry Canada (engelsk og fransk versjon): 

Denne enheten overholder ISEDs RSS-er med fritak for lisens. Betjening er gjenstand for følgende to 
forhold: (1) Denne enheten skal ikke lage skadelige signalforstyrrelser, og (2) denne enheten skal 
kunne godta alle signalforstyrrelser, inklusive signalforstyrrelser som kan forårsake uønsket funksjon 
av enheten. 

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.  

Erklæring om stråleeksponering: 

Produktet overholder den kanadiske grensen for eksponering for bærbar RF for et ukontrollert miljø, 
og er trygt til beregnet bruk slik det er beskrevet i denne håndboken. Du kan oppnå ytterligere 
reduksjon av RF-eksponering hvis produktet holdes så langt unna brukerens kropp som mulig. Du kan 
også konfigurere enheten til en lavere spenning, hvis det finnes en slik funksjon. 



50 
 
 

 

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. 

 

 
 

Merke for samsvar med lover og forskrifter 

  

Dette produktet bærer merket for samsvar med lover og regler (RCM) for å vise at det samsvarer 
med relevante lover og forskrifter i Australia. 
 

Merknad for New Zealand 

Dette produktet er merket med R-NZ, som viser at det samsvarer med relevante lover og forskrifter 
i New Zealand. 
 

Kontaktinformasjon for kundestøtte (Australia og New Zealand) 

Australia: 1300 135 604 

New Zealand: 0800 450 973 
 

Navn på modeller 

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

Kinesisk sertifisering 

CMIIT ID / 2016DJ4417 
 

IDA-standard (Singapore) 

 

 

Triman-logo 
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BF-utstyr 

 

 

Japansk sertifisering 

   

R-201-160508 

 
 

Japansk resirkuleringsinformasjon 

 

 
 

Koreansk sertifisering 

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. 
 

Merknader (Tyrkia) 

Produsentens kontaktopplysninger (Tyrkia) 

TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, Tel: +31 (0)20 757 
5000 
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Bruk, vedlikehold og reparasjon (Tyrkia) 

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker enheten i brukerhåndboken på 
tomtom.com/support. 

Det er anbefalt at du rengjør enheten én gang i uken hvis du bruker den ofte.  

 Tørk av enheten med en fuktig klut etter behov. Bruk mild såpe for å fjerne olje og skitt. 

 Ikke utsett enheten for sterke kjemikalier som bensin, rengjøringsløsemidler, aceton, 
alkohol eller insektmidler. Kjemikaliene kan skade forseglingen, dekselet og over-
flatebehandlingen. 

 Rengjør pulsmålerområdet og tilkoblingsputene med mild såpe og vann etter behov. 

 Ikke rip pulsmålerområdet. Beskytt den mot skade. 

Klager (Tyrkia) 

Hvis du har noe du vil klage på angående enheten, ringer du kundestøtte på 212 356 9707. Du kan 
også gå til http://tr.support.tomtom.com/app/contact 

Du har i tillegg rett til å ta saker vedrørende klager og reklamasjoner til forbrukerretten (Tüketici 
Mahkemesi) og voldgiftskomiteen for forbrukerproblemer (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti) 

Levetiden til produktet (Tyrkia) 

Levetiden til produktet er minimum fem år som angitt og kunngjort i loven om ettersalgstjenester 
datert 13.06.2014 og nr. 29029. 

Din rett til å velge (Tyrkia) 

Din rett til å velge som forbruker er beskyttet under artikkel 11 i forbrukerbeskyttelsesloven 
(Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun). 

Sikkerhetsadvarsler (Tyrkia) 

Se Advarsel-delen i dette tillegget. 

Energisparing (Tyrkia) 

Batteriet i enheten lades når du kobler den til enten en vegglader eller en datamaskin ved hjelp av 
den medfølgende micro-USB-kabelen. Du blir varslet når batterinivået er lavt eller kritisk. 
Batteritiden blir forkortet avhengig av hvordan du bruker enhetens funksjoner, for eksempel 
pulsmålinger, målinger av kroppssammensetning og hvor mange telefonvarsler du mottar.  

Informasjon om forsendelse og håndtering (Tyrkia) 

TomTom-treningsmålere skal håndteres med forsiktighet under forsendelsesprosessen. Dette 
innebærer at man må være oppmerksom på alle forsendelsesetiketter og advarsler som er festet til 
forsendelseskasser eller paller. Enhetene skal sendes i sin originale emballasje og skal ikke pakkes 
inn på nytt. Du skal bruke riktig løfteutstyr ved flytting av enhetene og følge all opplæring om 
manuell håndtering.  Pass på at du ikke slipper enhetene i bakken. Ikke utsett enhetene for 
ekstreme temperaturer eller fuktige eller våte oppbevaringsforhold. 

 
 

Tekniske spesifikasjoner for TomTom-treningsmålere (Tyrkia) 

 

 

Batteritid 
 

Aktivitetsmåling: 
opptil 5 dager 

 

Skjermoppløsning 
 

128 x 32 piksler  

Skjermstørrelse 
 

5,58 x 22,38 mm  

http://www.tomtom.com/support
http://tr.support.tomtom.com/app/contact
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Tykkelse 
 

11,5 mm  

Vekt 
 

10 g  

Passer på 
håndleddet 

 

121–169 mm (liten) 140–206 mm (stor) 

 
 

Autoriserte servicestasjoner (Tyrkia) 

VIKTIG: Du må ta kontakt med kundestøtte for å få et RMA-nummer og instruksjoner før du sender 
enheten til en servicestasjon. 

Regenersis 

Tatlısu Mahallesi. 

Şenol Güneş Bulvarı. 

Mira Tower. No:2 Zemin Kat D:2 

P.K 34774 

Ümraniye / İstanbul 
 

Samsvarserklæring (1) 

                                                                                                       

Samsvarserklæring 

Vi, TomTom International BV 

De Ruijterkade 154 

1011 DK Amsterdam  

Nederland 

erklærer under vårt eneansvar at produktet vårt: 

Produktnavn: 
 

TomTom Touch-treningsenhet 

Varemerke: 
 

TomTom 

Modelltype: 
 

1TA00 

Tilbehør 
(USB-kabel): 

 

4AT00 

som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med de relevante standardene: 

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 

i henhold til bestemmelsene i R&TTE-direktiv 1999/5/EF med krav som dekker EMC-direktiv 
2004/108/EF og LV-direktiv 2006/95/EF.  



54 
 
 

 

Dette produktet er merket med     

Signert av eller for produsenten:   

Navn (skriftlig):   Clement Magniez 

Tittel:   Program Manager 

Publiseringssted og -dato:   Amsterdam 16. august 2016 
 

Samsvarserklæring (2) 

                                                                                                       

Samsvarserklæring 

 

Vi, TomTom International BV 

De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland 

(Adresse i USA: TomTom Inc., 2400 District Avenue,                                             Burlington, MA-1803 

(1-866-4-TomTom))  

erklærer under vårt eneansvar at produktet vårt: 

Produktnavn: 
 

TomTom Touch-treningsenhet 

Varemerke: 
 

TomTom 

Modelltype: 
 

1TA00 

Tilbehør: 
 

USB-kabel (modell: 4AT00) 

som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med de relevante standardene: 

ANSI C63.4 

FCC 47 CFR del 15, underdel B 

Tilleggsinformasjon: 

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-regelverket. Betjening er gjenstand for følgende to 
forhold: 

1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens. 

2) Denne enheten skal kunne godta all mottatt interferens, inklusive interferens som kan medfølge 
uønsket funksjon. 

  

Signert av eller for produsenten:     
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Navn (skriftlig):   Clement Magniez 

Tittel:   Program Manager 

Publiseringssted og -dato:   Amsterdam 23. august 2016 
 

Samsvarserklæring (3) 

                                                                                                       

Samsvarserklæring 

Vi, TomTom International BV 

De Ruijterkade 154 

1011 AC  Amsterdam  

Nederland 

erklærer under vårt eneansvar at produktet vårt, også i kombinasjon med tilbehøret vårt: 

Produktnavn: 
 

TomTom Touch-treningsenhet 

Varemerke: 
 

TomTom 

Modelltype: 
 

1TA00 

Tilbehør: 
 

USB-kabel (modell: 4AT00) 

som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende spesifikasjoner: 

ICES-003 

Tilleggsinformasjon: 

Denne enheten er i samsvar med kanadiske ICES-003-regler. Betjening er gjenstand for følgende to 
forhold: 

1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens. 

2) Denne enheten skal kunne godta all mottatt interferens, inklusive interferens som kan medfølge 
uønsket funksjon. 

  

Signert av eller for produsenten:     

Navn (skriftlig):   Clement Magniez 

Tittel:   Program Manager 

Publiseringssted og -dato:   Amsterdam 23. august 2016 
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© 2016 TomTom. Med enerett. TomTom og "to hender"-logoen er varemerker eller registrerte 
varemerker for TomTom N.V. eller ett av deres tilknyttede selskaper. Du finner gjeldende begrenset 
garanti og lisensavtale for sluttbruker for dette produktet på tomtom.com/legal. 

Linotype, Frutiger og Univers er varemerker for Linotype GmbH og er registrerte hos U.S. Patent and 
Trademark Office og muligens visse andre jurisdiksjoner. 
MHei er et varemerke for The Monotype Corporation og er muligens registrert i visse jurisdiksjoner. 

AES-kode 

Programvaren som leveres med dette produktet, inneholder AES-kode med Copyright (c) 1998-2008, 
Brian Gladman, Worcester, Storbritannia. Med enerett. 

Lisensbetingelser: 

Redistribusjon og bruk av denne programvaren (med eller uten endringer) er tillatt uten betaling av 
gebyrer eller royalties, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt: 

Distribuert kildekode må inneholde merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over 
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor. 

Distribuert binærkode må inneholde merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over 
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor i dokumentasjonen. 

Navnet på opphavsrettsinnehaver må ikke brukes til å ikke som godkjenning av produkter som er 
bygd ved hjelp av denne programvaren uten uttrykkelig skriftlig tillatelse. 

Kaloriberegninger 

Kaloriberegningene i dette produktet er basert på MET-verdier fra: 

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. 

 

Merknader om opphavsrett 

http://www.tomtom.com/legal
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