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Velkommen
Denne brugervejledning forklarer alt det, du skal vide om din nye TomTom Touch.
Hvad er en fitness-tracker helt præcist?
TomTom Touch sporer dine aktiviteter hele dagen og kan hjælpe dig med at blive mere aktiv.
Hvad er de primære funktioner?
TomTom Touch har en touch-skærm og kan spore skridt, kalorier, aktiv tid, distance, søvn og puls.
Tip: Selvom dette er et produkt fra TomTom, indeholder det ikke en GPS og kan derfor ikke
bruges til navigation. Hvis du er på udkig efter et produkt, der registrerer dine løbe- og cykleruter på kortet og indeholder præcise beregninger af hastighed, tempo og distance, skal du prøve
et TomTom GPS-sportsur.
Her er nogle gode steder at starte i brugervejledningen:






Hurtig start
Om din fitness-tracker
Sådan bærer du din fitness-tracker
Sådan oplader du din fitness-tracker
Din fitness-tracker og vand
Tip: Du kan også finde ofte stillede spørgsmål (FAQ) på tomtom.com/support. Vælg TomTom
Touch på listen, eller indtast et søgeord.

Vi håber, du får fornøjelse af at læse om og ikke mindst at bruge din nye TomTom Touch til at
komme i bedre form!
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Din fitness-tracker
Om din fitness-tracker

1. Fastgørelse af remmen - sæt begge stifter i remmen for at sikre, at TomTom Touch sidder
ordentligt fast.
2. Touch-skærm - stryg gennem touch-skærmen for at få en oversigt over målinger af din aktivitet
samt de forskellige funktioner.
Du stryger NED for at gå til skærmene over urskærmen. Skærmene omfatter følgende:

Puls

Sportstilstand
Du stryger OP for at gå til skærmene under urskærmen. Skærmene omfatter følgende:

Skridt

Energi eller forbrændte kalorier

Distance

Aktiv tid

Søvnvarighed
Tip: Alle disse skærme viser også fremskridt i forhold til et mål, hvis du har angivet et.
3. Rundt målikon - hvis du har et dagligt aktivitetsmål, vil der være et rundt målikon over den
valgte måling eller over uret, som viser f.eks. antal skridt. Målikonet opfyldes hver dag, mens
du nærmer dig dit mål.
Tip: Et mål på 10.000 skridt er indlagt som standard.
4. Urskærm - når du tænder enheden fra dvaletilstand ved at trykke på knappen, ser du
urskærmen, der viser klokkeslættet. Stryg op eller ned fra urskærmen for at se målinger og
tilstande.
5. Knap - tryk på knappen for at vække din tracker eller oprette forbindelse til din smartphone.
Bemærk: Stryg fingeren hen langs touch-skærmen ovenfra og ned for at stryge NED og nedefra og
op for at stryge OP.
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Sådan bærer du din fitness-tracker
Det er vigtig, hvordan du bærer din TomTom Touch, da det kan have indflydelse på pulsmålerens
ydeevne. Se Pulsmåleren for flere oplysninger om, hvordan sensoren virker.
Hvis du oplever problemer med at få en nøjagtig pulsmåling, skal du sørge for at bære TomTom
Touch på følgende måde:



Stramt, men ikke så stramt, at det føles ubehageligt.
Placeret lige over håndledsknoglen.



Du opnår de bedste resultater med pulsmåleren, når du har varmet op.
Vigtigt: STÅ STILLE, indtil uret registrerer din puls for at øge nøjagtigheden.

Sådan rengør du din fitness-tracker
Det er vigtigt, at du holder din fitness-tracker ren, især når du har svedt.







Du skal rengøre trackeren ved at aftørre med en fugtig klud og bruge mild sæbe for at fjerne
olie eller snavs.
Brug ikke håndsæbe, sæbe til kroppen, opvaskemiddel, desinficeringsmidler til hænderne,
rengøringsklude eller rengøringsmidler til hjemmet, da de kan sætte sig fast under remmen og
irritere huden.
Aftør altid trackeren grundigt, før du tager den på igen. Selvom fitness-trackeren er vandtæt,
kan en våd rem forårsage hudirritation, hvis du har den på i en længere periode.
Udsæt ikke din fitness-tracker for kraftige kemikalier, som f.eks. opløsningsmidler, og vær
opmærksom på ikke at ridse eller beskadige pulsmålerområdet, når du rengøre modulet.
Hvis du har eksem, allergi eller astma, er du måske mere tilbøjelig til at få hudirritation eller
allergi fra en bærbar enhed. Uanset om du har en af disse lidelser eller ej, skal du tage
trackeren af, hvis du oplever rødhed eller hudirritation på håndleddet. Hvis symptomerne
fortsætter i mere end 2-3 dage, efter du har taget trackeren af, skal du kontakte en dermatolog.

Pulsmåleren
TomTom Touch har en indbygget pulsmåler, som kan hjælpe dig med at træne mere effektivt.

6

Sådan virker sensoren
Pulsen måles ved hjælp af lys for at måle ændringer i strømmen af blod. Dette gøres på oversiden
af dit håndled ved lyse gennem huden på blodkarrene, der ligger lige under huden, og registrere de
skiftende lysrefleksioner.
Pulsmåleren påvirkes ikke af din kropsbehåring eller mængden af kropsfedt. Den BLIVER dog
påvirket af placeringen af TomTom Touch på håndleddet, din hudfarve, og om du har varmet op
eller ej.
Brug af pulsmåleren
Se Sådan bærer du din fitness-tracker for at få den bedst mulige ydelse fra pulsmåleren. Løbende
pulsmåling er som standard slået TIL.

Sådan fjerner du modulet fra remmen.
Du skal fjerne TomTom Touch fra håndledsremmen for at oplade den eller slutte den til Sports
Connect via din computer.
Gør følgende for at fjerne TomTom Touch fra håndledsremmen:
1. Tryk på den øverste del af modulet, indtil det springer ud af remmen.

2. Udfør trin 1 i omvendt rækkefølge ved at indføre den ende med knappen først for at sætte
TomTom Touch-modulet tilbage i remmen.
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Sådan oplader du din fitness-tracker
Vigtigt: Du kan oplade TomTom Touch via din computer eller bruge en USB-vægoplader.
Gør følgende for at oplade din TomTom Touch:
1. Fjern TomTom Touch fra remmen Se Sådan fjerner du din fitness-tracker fra remmen for at få
flere oplysninger.
2. Slut modulet til det lille stik på det micro-USB-kabel, der medfølger i æsken.
3. Slut det USB-stik, der er større, til enten din computer eller til en vægoplader.
4. TomTom Touch begynder at oplade og viser følgende animerede ikoner:

Bemærk: Nogle micro-USB-kabler giver ikke mulighed for BÅDE opladning og dataoverførsel. Det
medfølgende kabel giver mulighed for begge dele, så du kan overføre data via Sports Connect.

Datalagring
TomTom Touch kan gemme flere dages sportsaktiviteter.
Når der oprettes forbindelse fra TomTom Touch til Sports Connect eller Sports-mobilappen, fjernes
alle aktivitetsdata automatisk og overføres til din Sports-konto.

Batterioplysninger
Batteritid
Op til 5 dage.
Opladningstider
 Opladning til 90 %: 40 min.
 Fuld opladning til 100 %: 1 time
Tips til at øge batteritiden
 Slå telefonmeddelelser fra i Sports-mobilappen.
 Slå Pulsmåling hele dagen fra i Sports-mobilappen.
Denne funktion er slået fra som standard, fordi den kan dræne batteriet, hvis den ikke bliver
deaktiveret.
 Deaktivering af Bluetooth på telefonen øger batteriforbruget på din TomTom Touch. Lad
Bluetooth® være aktiveret for at få en mere energirigtig kommunikation mellem enhederne.
Hold TomTom Touch inden for din parrede mobilenheds Bluetooth-rækkevidde.
 Hvis du ikke bruger en telefon med din TomTom Touch, skal du nulstille for at stoppe TomTom
Touch fra at lede efter en telefon. Hvis du parrede TomTom Touch med Sports-mobilappen,
men ikke længere bruger telefonen med TomTom Touch, forbruger TomTom Touch strøm for at
oprette forbindelse til telefonen. Hvis det er tilfældet, skal du nulstille for at få TomTom Touch
til at glemme din telefon, og dermed øge batteritiden.
 Tilslut regelmæssigt til Sports Connect for at sikre, at du modtager softwareopdateringer.
Softwareopdateringer kan indeholde energibesparende forbedringer.
 Undgå ekstreme temperaturer. Driftstemperaturen er -20 °C til 45 °C.
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Sådan udføres en nulstilling
Delvis nulstilling
Der udføres en delvis nulstilling, hver gang du kobler TomTom Touch fra en vægoplader eller
computer.
Gør følgende for at udføre en delvis nulstilling:
1. Slut TomTom Touch til en vægoplader eller computer.
Vent, indtil TomTom Touch viser et batterisymbol.
Hvis du bruger en computer, skal du vente, indtil Sports Connect afslutter opdateringen af
TomTom Touch.
2. Fjern TomTom Touch fra vægopladeren eller computeren.
Softwaren på TomTom Touch genstartes. Du har nu foretaget en delvis nulstilling på din
TomTom Touch.
Nulstil fabriksindstillinger
Vigtigt: Når du udfører en nulstilling af fabriksindstillinger i Sports Connect, slettes alle personlige
data og indstillinger fra TomTom Touch. Denne handling kan ikke fortrydes.
Du bør kun benytte en fabriksnulstilling som en sidste udvej til at gendanne TomTom Touch, eller
hvis du for alvor ønsker at fjerne alle dine data og indstillinger.
En fabriksnulstilling geninstallerer softwaren på TomTom Touch, hvilket fjerner følgende:



Dine aktiviteter.
Dine indstillinger på TomTom Touch og i Sports Connect.

Bemærk: Hvis du bruger Sports-mobilappen, bliver du nødt til at få din smartphone til at glemme
TomTom Touch og derefter parre den igen på følgende måde:



Android™ - I menuen Bluetooth-indstillinger på din Android-enhed, skal du slette parringen eller
glemme TomTom Touch.
iOS - Gå til indstillingsskærmen for iOS Bluetooth, klik på ikonet (i) efter navnet på TomTom
Touch, og vælg Glem denne enhed.

Vigtigt: Under en fabriksnulstilling må du ikke afbryde TomTom Touch, før Sports Connect er færdig
med at gendanne den. Dette kan tage flere minutter. Kontroller de meddelelser, der vises i Sports
Connect, før frakobling.
Gør følgende for at udføre en fabriksnulstilling:
1. Slut TomTom Touch til computeren, og vent, indtil Sports Connect afslutter opdateringen af
den.
2. Klik på tandhjulikonet i Sports Connect for at åbne menuen Indstillinger.
3. Klik på knappen Nulstil.
4. Hold TomTom Touch tilsluttet, når Sports Connect-vinduet lukker.
Sports Connect installerer softwaren på TomTom Touch.
5. Hold TomTom Touch tilsluttet, mens Sports Connect åbner.
6. Følg instruktionerne i Sports Connect for at konfigurere TomTom Touch.

Din fitness-tracker og vand
TomTom Touch er vandtæt i henhold til IPx7-standarden, hvilket betyder, at du kan bruge den
udendørs i regnvejr og have den på i brusebadet, men den bør IKKE bæres ved svømning. Din
fitness-tracker indeholder ikke sensorer til svømmemålinger.
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Hurtig start
Download Sports Connect
1. Download TomTom Sports Connect fra tomtom.com/123 og installer det på computeren.
TomTom Sports Connect kan frit downloades.
2. Du kan slutte TomTom Touch til din computer ved at trykke på den øverste del af modulet,
indtil det springer ud af remmen.

3. Tilslut modulet til din computer via USB-kablet, der fulgte med TomTom Touch.

4. Vent, indtil TomTom Touch-modulet er opladet. Tryk på knappen for at få vist batteriets
opladningsniveau.
Tip: Du kan også oplade din enhed uden at installere Sports Connect på din computer. Det
tager 40 minutter at oplade batteriet 90 % og 1 time at oplade det 100 %.
5. Sports Connect åbner automatisk, når du tilslutter TomTom Touch til din computer.
Følg instruktionerne til Sports Connect på skærmen for at komme i gang, downloade softwareopdateringer og registrere din enhed.
Derefter: Tilmeld dig, og registrer enheden
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Tilmeld dig og registrer enheden
Under opsætningen i Sports Connect åbnes Sports-webstedet.

Opret en konto, eller log på med en eksisterende konto.
Bemærk: Uanset om du opretter en konto eller logger på med en eksisterende konto, skal du
kontrollere, at dine profiloplysninger (højde, vægt, alder og køn) er udfyldt korrekt. Disse
oplysninger er nødvendige for at spore din aktivitet.
På Sports-webstedet vil du kunne se dine aktiviteter, statistikker og fremskridt.
Vigtigt: Du bør slutte TomTom Touch til computeren ofte for at oplade den og få adgang til de
seneste softwareopdateringer.
Derefter: VALGFRIT: Hent Sports-mobilappen

VALGFRIT: Hent TomTom Sports-appen
Vigtigt: Selv om du kan anvende TomTom Touch uden Sports-mobilappen, anbefaler vi, at du
installerer den, hvis du har en mobilenhed, så du kan få fuldt udbytte af alle tilgængelige
funktioner.
Med TomTom Sports-mobilappen kan du uploade og analysere dine aktiviteter og se dine statistikker
på farten. Det er valgfrit at tilslutte til Sports-appen, og du kan se de samme oplysninger via Sports
Connect på din computer.
Download appen, og følg instruktionerne på skærmen.
Google Play™
Apple App Store
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Tip: TomTom Touch anvender Bluetooth Low Energy (BLE) til at kommunikere med TomTom
Sports-appen.
Vigtigt: Hvis du har brug for mere hjælp med at parre TomTom Touch med din telefon, skal du se
Parring med din mobilenhed.
Næste: Sådan bruger du TomTom Touch

Spor din daglige aktivitet
Tryk på knappen for vække displayet og se tiden.
Stryg til skærmene under urskiven for at se aktivitetsstatistik for skridt, gået distance, forbrændte
kalorier, søvn og aktiv tid.
Stryg til skærmene over urskiven for at se din puls og starte en aktivitet.

Du kan også se et mål for aktiv tid eller sportsaktivitet i Sports-mobilappen eller på
Sports-webstedet. Du kan se status for dine mål, pulsmåling hele dagen, tendenser for pulsovervågning og overordnede status ved at synkronisere TomTom Touch med Sports-mobilappen på din
telefon eller via Sports Connect på din computer.
Derefter: Brug af tilstanden Sport
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Brug af tilstanden Sport
Tilstanden Sport kan anvendes til alle dine sportsaktiviteter. Start-stop-tilstanden registrerer tid,
puls og forbrændte kalorier baseret på din puls. Denne tilstand kan bruges til en hvilken som helst
sport undtagen svømning og vandsport.
Du kan også holde øje med alle dine aktiviteter i Sports-appen eller på Sports-webstedet.
Bemærk: Distance vises ikke under en sportsaktivitet på TomTom Touch eller i appen, fordi
TomTom Touch ikke er udstyret med GPS.
Vigtigt: Du kan have TomTom Touch på i badet, men det bliver beskadiget, hvis du svømmer eller
hopper i vandet, mens du har det på.
1. Start en aktivitet i tilstanden Sport ved at stryge op til skærmene over uret, hvor du kan se
træningsikonet.

2. Tryk kortvarigt på knappen for at starte optagelsen af en aktivitet.
En vibration bekræfter, at aktiviteten er blevet registreret.
3. Mens en aktivitet registreres, kan du trykke én gang på knappen for at vække skærmen og
derefter stryge op til du ser aktiv tid, forbrændte kalorier, puls og klokkeslæt.
4. Hvis du vil holde op med at registrere en aktivitet, skal du trykke én gang på knappen for at
aktivere skærmen, stryge, indtil du ser målflaget, og derefter trykke på knappen igen eller
dobbelttrykke på siden af modulet, indtil den vibrerer, og der vises et flueben på skærmen.
5. Når du har registreret en aktivitet, kan du synkronisere den ved at tilslutte TomTom Touch til
Sports-mobilappen på din telefon eller til Sports Connect på din computer.
Tip: Efter træning kan du dele dine aktiviteter på de sociale medier.
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Parring med din mobilenhed
Parring med en iOS-enhed
TomTom Sports-mobilappen giver dig mulighed for at uploade dine aktivitetsdata fra dit TomTom
Touch til TomTom MySports ved hjælp af din smartphone. Du kan også automatisk uploade til en
række andre websteder.
Hvis der er en nyere tilgængelig version af Sports-appen, kan den downloades fra App Store. Hvis
der er en nyere tilgængelig version af softwaren til fitness-trackeren, kan den downloades via
Sports Connect-appen på computeren.
Følg disse trin for at parre din iOS-enhed med din fitness-tracker:
1. Din fitness-tracker skal være sluttet til en strømkilde. Hvis du slutter den til din computer, skal
du vente, til Sports Connect-appen på computeren er færdig med at opdatere enheden, før du
fortsætter.
2. Sørg for, at du har en fungerende internetforbindelse på iOS-enheden.
3. Sørg for, at din fitness-tracker og iOS-enheden er tæt på hinanden.
4. Sørg for, at Bluetooth er slået til i indstillingerne på din iOS-enhed.
5. Tryk på knappen på din fitness-tracker for at vække skærmen, stryg, til du ser ikonerne for
Bluetooth og smartphone, og tryk på knappen igen.
6. Start Sports-mobilappen, og tryk på Bånd på skærmen Aktiver din enhed.
7. Tryk på fitness-trackerens navn, når det vises.
8. På din iOS-enhed skal du indtaste pinkoden, der vises på din fitness-tracker, og derefter trykke
på Par.
Enhederne bør nu være parret. Se nedenstående vedrørende fejlfinding, hvis du har problemer med
at parre fitness-trackeren.
Hvis du åbner mobilappen på telefonen, og den prøver at oprette forbindelse til fitness-trackeren,
er det muligvis nødvendigt at vække fitness-trackeren ved at trykke på knappen.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med at parre fitness-trackeren, skal du følge nedenstående trin:




Sørg for, at du bruger den nyeste version af TomTom Touch-softwaren. Hvis der er en nyere
version tilgængelig, kan du downloade den via Sports Connect-appen på computeren.
Sørg for, at du bruger den nyeste version af mobilappen. Hvis der findes en nyere version, er
den angivet i App Store.
Glem den parrede fitness-tracker på iOS-enheden, og prøv derefter at parre den igen:
1. Gå til indstillingsskærmen for iOS Bluetooth på iOS-enheden, klik på ikonet (i) efter fitness-trackerens navn, og vælg Glem denne enhed. Prøv at parre fitness-trackeren igen ved
at følge ovenstående parringsvejledning. Hvis det stadig ikke fungerer, kan du gå videre med
nedenstående trin til fejlfinding.
2. Genstart din iOS-enhed.
3. Afinstaller og installer Sports-mobilappen igen fra App Store.
4. Slå Bluetooth fra, og slå det til igen.
5. Genstart fitness-trackeren ved at slutte den til en strømkilde.
Din iOS-enhed og din fitness-tracker er nu helt adskilt og nulstillet.
6. Start Sports-appen på din iOS-enhed.
7. Fortsæt parringen som beskrevet i parringsvejledningen ovenfor (fra trin 5).
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Parring med en Android-enhed
TomTom Sports-mobilappen giver dig mulighed for at uploade dine aktivitetsdata fra dit TomTom
Touch til TomTom MySports ved hjælp af din smartphone. Du kan også automatisk uploade til en
række andre websteder.
Inden du parrer din fitness-tracker med Android-enheden, skal du sikre dig, at du bruger den nyeste
version af TomTom Sports-appen, og at du har installeret den nyeste version af softwaren til
fitness-trackeren. Hvis der er en nyere tilgængelig version af Sports-appen, kan den downloades fra
Play Store. Hvis der er en nyere tilgængelig version af softwaren til fitness-trackeren, kan den
downloades via Sports Connect-appen på computeren.
Følg disse trin for at parre din Android-enhed med din TomTom Touch:
1. Sørg for, at din Android-enhed er kompatibel med TomTom Sports-appen. Du kan finde flere
oplysninger om kompatible enheder i Google Play.
2. Sørg for, at du har en fungerende internetforbindelse på din smartphone.
3. Din fitness-tracker skal være sluttet til en strømkilde. Hvis du slutter den til din computer, skal
du vente, til Sports Connect-appen på computeren er færdig med at opdatere enheden, før du
fortsætter.
4. Sørg for, at din fitness-tracker og Android-enheden er tæt på hinanden.
5. Aktiver Bluetooth i Indstillinger på din Android-enhed.
6. Start TomTom Sports-mobilappen på din Android-enhed.
7. Tryk på knappen på din fitness-tracker for at vække skærmen, stryg, til du ser ikonerne for
Bluetooth og smartphone, og tryk på knappen igen.
8. På skærmen Aktiver din enhed i mobilappen skal du trykke på Bånd.
Din Android-enhed viser Søger.
9. Tryk på båndets navn, når det vises.
10. Når navnet på din fitness-tracker vises på listen på søgeskærmen, skal du trykke på det for at
acceptere parringsanmodningen.
Vigtigt: Hold øje med parringsanmodningen for fitness-trackeren i Android-meddelelseslinjen.
På nogle Android-enheder vises parringsmeddelelsen i Android-meddelelseslinjen, efter du har
valgt den fitness-tracker, du vil oprette forbindelse til. Nogle Android-enheder viser en pop
op-besked, og andre viser ikke noget. Enheder, der viser en parringsanmodning, kræver, at du
accepterer parringen inden for et par sekunder.
11. På Sports-appen skal du indtaste pinkoden, der vises på fitness-trackeren.
12. Når din Sports-app og fitness-trackeren er forbundet, skal du trykke på Udført.
Din fitness-tracker er nu parret med Sports-appen. Hvis du har problemer med at parre din
fitness-tracker, kan du finde instruktioner til fejlfinding nedenfor.
Hvis du åbner mobilappen på telefonen, og den prøver at oprette forbindelse til fitness-trackeren,
er det muligvis nødvendigt at vække fitness-trackeren ved at trykke på knappen. Træk skærmen
Aktiviteter i appen nedad for at synkronisere. Hvis der opstår problemer med at synkronisere appen,
kan du altid synkronisere dine aktiviteter vha. Sports-appen på computeren.
Hvis du opgraderer Android-enhedsversionen, skal du sandsynligvis slette parringen og parre
fitness-trackeren igen vha. nedenstående trin.
Fejlfinding
Tip: Lokalitetstjenester skal aktiveres for nogle Android-telefoner.
Hvis du ikke kan tilslutte din fitness-tracker til Sports-appen, anbefales det, at du fjerner parringen
helt fra din Android-enhed og derefter parrer den igen ved at følge disse trin:
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1. I menuen Bluetooth-indstillinger på din Android-enhed skal du slette parringen eller glemme
fitness-trackeren. Prøv at parre fitness-trackeren igen ved at følge ovenstående parringsvejledning. Hvis det stadig ikke fungerer, kan du gå videre med nedenstående trin til
fejlfinding.
2. Afinstaller og installer Sports-appen igen fra Google Play.
3. Genstart din Android-enhed.
4. Slå Bluetooth fra, og slå det til igen.
5. Genstart fitness-trackeren ved at slutte den til en strømkilde.
Din Android-enhed og din fitness-tracker er nu helt adskilt og nulstillet.
6. Start Sports-mobilappen på din Android-enhed.
7. Fortsæt parringen som beskrevet i parringsvejledningen ovenfor (fra trin 7).
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Synkronisering af data med din mobilenhed
Sådan synkroniserer du data
Du kan uploade eller synkronisere dine aktivitetsdata fra TomTom Touch til Sports-mobilappen via
din smartphone. Alternativt kan du synkronisere ved at tilslutte TomTom Touch til din computer.
Vigtigt: Når du frakobler TomTom Touch fra en strømkilde efter opladning af et afladet batteri,
vises der nu det blinkende klokkeslæt 0:00 på skærmen. Det betyder, at TomTom Touch skal
synkroniseres.
Sådan bruger du din smartphone
1. Du skal du sikre, at du har en fungerende internetforbindelse på din telefon, og at Bluetooth er
slået til.
2. Sørg for, at TomTom Touch og din smartphone er parret med hinanden.
3. Sørg for, at TomTom Touch og din smartphone er tæt på hinanden.
4. På TomTom Touch skal du trykke på knappen for at vække skærmen.
5. På din smartphone skal du åbne Sports-appen.
6. Gå til skærmen Aktiviteter.
7. Stryg ned, indtil du ser en grøn cirkel.
Appen synkroniserer dine indstillinger for aktivitetsdata med TomTom Touch.
Sådan bruger du din computer
1. Du kan slutte TomTom Touch til din computer ved at trykke på den øverste del af modulet,
indtil det springer ud af remmen.
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2. Tilslut modulet til din computer via USB-kablet, der fulgte med TomTom Touch.

Sports Connect åbner automatisk, når du tilslutter TomTom Touch til din computer.
Sports Connect synkroniserer dine indstillinger for aktivitetsdata med TomTom Touch.

Fejlfinding
Du kan uploade eller synkronisere dine aktivitetsdata fra TomTom Touch til Sports-mobilappen via
din smartphone. Alternativt kan du synkronisere ved at tilslutte TomTom Touch til din computer.
Hvis synkroniseringen ikke fungerer, kan du prøve disse trin:
iOS-enhed
 Sørg for, at du bruger den nyeste version af TomTom Touch-softwaren. Hvis der er en nyere
version tilgængelig, kan du downloade den via Sports Connect-appen på computeren.
 Sørg for, at du bruger den nyeste version af mobilappen. Hvis der findes en nyere version, er
den angivet i App Store.
 Glem den parrede fitness-tracker på iOS-enheden, og prøv derefter at parre den igen:
1. Gå til indstillingsskærmen for iOS Bluetooth på iOS-enheden, klik på ikonet (i) efter fitness-trackerens navn, og vælg Glem denne enhed. Prøv at parre fitness-trackeren igen ved
at følge ovenstående parringsvejledning. Hvis det stadig ikke fungerer, kan du gå videre med
nedenstående trin til fejlfinding.
2. Genstart din iOS-enhed.
3. Afinstaller og installer Sports-mobilappen igen fra App Store.
4. Slå Bluetooth fra, og slå det til igen.
5. Genstart fitness-trackeren ved at slutte den til en strømkilde.
Din iOS-enhed og din fitness-tracker er nu helt adskilt og nulstillet.
6. Start Sports-appen på din iOS-enhed.
7. Fortsæt parringen som beskrevet i instruktionerne fra trin 5 her Parring med en iOS-enhed.
Android-enhed
1. I menuen Bluetooth-indstillinger på din Android-enhed skal du slette parringen eller glemme
fitness-trackeren. Prøv at parre fitness-trackeren igen ved at følge ovenstående parringsvejledning. Hvis det stadig ikke fungerer, kan du gå videre med nedenstående trin til
fejlfinding.
2. Afinstaller og installer Sports-appen igen fra Play Store.
3. Genstart din Android-enhed.
4. Slå Bluetooth fra, og slå det til igen.
5. Genstart fitness-trackeren ved at slutte den til en strømkilde.
Din Android-enhed og din fitness-tracker er nu helt adskilt og nulstillet.
6. Start Sports-mobilappen på din Android-enhed.
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7. Fortsæt parringen som beskrevet i instruktionerne fra trin 7 her Parring med en Android-enhed.
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Sporing af din form
Om aktivitetssporing
Du kan bruge TomTom Touch til at spore, hvor aktiv du er. Her er nogle af de ting, du kan gøre:







Opret et mål for kroppens fedtprocent, muskelmasse og vægt.
Opret et mål for antal skridt pr. dag eller pr. uge.
Opret et sportsmål, f.eks. cykling, løb eller træning i motionscenter.
Holde øje med, hvor lang tid, du har været fysisk aktiv, antal skridt, forbrændte kalorier og den
tilbagelagte distance.
Se dine daglige og ugentlige fremskridt for dine mål.
Overfør dine data for aktivitetssporing til TomTom Sports-webstedet og TomTom Sports-appen.

Gennemgå din aktivitet i Sports
Du kan se dine fremskridt i forhold til dit daglige mål for aktivitetssporing i både Sports-appen og på
Sports-webstedet. Det viste vil være opdateret og afspejler sidste gang, data blev synkroniseret fra
TomTom Touch.
Se Brugervejledningen til TomTom Sports-appen.

Oplysninger registreret af TomTom Touch
TomTom Touch sporer automatisk søvn og aktiv tid, forbrændte kalorier, skridt og distance.
Beregningerne er baseret på indbyggede puls- og bevægelsessensorer samt din brugerprofil, der
består af alder, køn, højde og vægt.
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Bemærk: Eftersom TomTom Touch ikke indeholder en GPS-chip, er distancestatistikkerne
omtrentligt baseret på dine skridt.
Du kan få vist dine daglige statistikker ved at stryge gennem skærmene under urskiven på TomTom
Touch. Du kan også se dine statistikker på Sports-webstedet og i Sports-appen, når du synkroniserer
TomTom Touch.
I appen og på webstedet kan du se træningsspecifikke statistikker samt det samlede fremskridt og
fremskridt for hvert af de mål, du har angivet.
Tip: Du kan også se dine målinger for puls døgnet rundt, forudsat at du har aktiveret Puls hele
dagen i menuen Enhed i Sports-appen.
Nøjagtigheden af aktivitetssporing
Formålet med aktivitetssporing er at levere oplysninger for at fremme en aktiv og sund livsstil.
TomTom Touch bruger både sensorer og beregninger til at spore din aktivitet. Formålet med de
data og oplysninger, du får, er at give dig et godt overslag over din aktivitet, selvom dataene ikke
nødvendigvis er helt nøjagtige, herunder data om skridt, søvn, afstand og kalorier.

Aktivitetssporing 24/7
1. Stryg for at få vist dine aktivitetsmålinger.
Målingerne er:

Skridt

Tilbagelagt distance

Aktiv tid

Søvntid

Forbrændte kalorier
2. Hvis du har et dagligt aktivitetsmål, vil du kunne se et rundt målikon over den valgte måling og
over uret. Målikonet opfyldes hver dag, mens du nærmer dig dit mål.

Tip: Du kan også opstille mål og få vist din resultathistorik i Sports-appen eller på
Sports-webstedet.
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Sporing af din puls
TomTom Touch har en valgfri funktion til 24/7 pulsovervågning. Når pulsovervågning hele dagen er
slået til, kan fitness-tracker kontrollere din puls meget regelmæssigt både dag og nat. Oplysninger
om pulsen forbedrer beregningerne af kalorier og aktiv tid og giver et godt overblik over din
samlede aktivitet i løbet af dagen.
Bemærk: For at forlænge batteritiden skal du slå Pulsmåling hele dagen fra, når den ikke er i
brug. Funktionen er slået TIL som standard.
For at få vist en momentan pulsmåling skal du gøre følgende:
1. Væk TomTom Touch ved at trykke på knappen.
2. På urskærmen skal du stryge ned tre gange, indtil du ser hjerteikonet.
3. Vent nogle sekunder, indtil du ser den aktuelle puls i slag pr. minut (bpm).

4. Hvis pulsen ikke vises, skal du trykke på knappen for at prøve igen. Du kan også prøve at
stramme TomTom Touch omkring håndleddet eller flytte den længere op på håndleddet.
Visning af din puls i Sports-mobilappen
Se Brugervejledningen til TomTom Sports-appen.
Visning af din puls på Sports-webstedet
1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Klik på Alle sportsaktiviteter og vælg Overvågning af din aktivitet.
3. Klik på Alle og vælg Dag.
4. Vælg Gennemsnitlig hvilepuls i bunden af siden.
Når du får vist din puls for en hel dag, vil du se værdierne for hvilepuls og den gennemsnitlige
hvilepuls beregnet ud fra disse målinger. Du kan også se din hvilepuls i løbet af en uge, en
måned eller et år.

Sporing af antal skridt
Antal skridt beregnes ud fra håndledsbevægelser, og der opstilles automatisk et mål på 10.000
skridt om dagen som standard.
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Tip: Antal skridt, der tages under træning, medregnes i den samlede måling af aktivitetssporingen.
1. Væk TomTom Touch ved at trykke på knappen.
2. På urskærmen skal du stryge op tre gange, indtil du ser skridtikonet.
Tip: Skærmrækkefølgen under uret skifter alt efter hvilket mål, du har angivet.

Du kan indtil videre se antal skridt for den pågældende dag.
Bemærk: Dine fremskridt i forhold til det daglige mål nulstilles hver dag ved midnat.
Visning af antal skridt i Sports-mobilappen
Se Brugervejledningen til TomTom Sports-appen.
Visning af antal skridt på Sports-webstedet
1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Klik på Alle sportsaktiviteter og vælg Overvågning af din aktivitet.
3. Klik på Alle og vælg Dag.
4. Vælg Skridt i bunden af siden.
Du kan også se antal skridt om ugen, om måneden eller om året.

Sporing af kalorier
Tip: Kaloriemålingerne omfatter de kalorier, kroppen har forbrændt blot for at overleve - dette
kaldes basalstofskifte (BMR). Derfor viser TomTom Touch et antal kalorier, når du vågner og
endnu ikke har udført en aktivitet.
1. Væk TomTom Touch ved at trykke på knappen.
2. På urskærmen skal du stryge op, indtil du ser flammeikonet.
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Tip: Skærmrækkefølgen under uret skifter alt efter hvilket mål, du har angivet.

Du kan indtil videre se antal forbrændte kalorier for den pågældende dag.
Bemærk: Dine fremskridt i forhold til det daglige mål nulstilles hver dag ved midnat.
Visning af antal forbrændte kalorier i Sports-mobilappen
Se Brugervejledningen til TomTom Sports-appen.
Visning af antal forbrændte kalorier på Sports-webstedet
1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Klik på Alle sportsaktiviteter og vælg Overvågning af din aktivitet.
3. Klik på Alle og vælg Dag.
4. Vælg Energi i bunden af siden.
Du kan også se antal forbrændte kalorier i løbet af en uge, en måned eller et år.

Sporing af din aktive tid
Tip: Tid klassificeres som "aktiv", når antallet af skridt eller bevægelser ligger over en bestemt
tærskelværdi i mere end 10 sekunder.
1. Væk TomTom Touch ved at trykke på knappen.
2. På urskærmen skal du stryge op tre gange, indtil du ser tidsikonet.
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Tip: Skærmrækkefølgen under uret skifter alt efter hvilket mål, du har angivet.

Du kan se din aktive tid for den pågældende dag.
Bemærk: Dine fremskridt i forhold til det daglige mål nulstilles hver dag ved midnat.
Visning af din aktive tid i Sports-mobilappen
Se Brugervejledningen til TomTom Sports-appen.
Visning af din aktive tid på Sports-webstedet
1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Klik på Alle sportsaktiviteter og vælg Overvågning af din aktivitet.
3. Klik på Alle og vælg Dag.
4. Vælg Aktiv tid i bunden af siden.
Du kan også se din aktive tid om ugen, om måneden eller om året.

Sporing af distance
Tip: Antal skridt beregnes ud fra håndledsbevægelser og anvendes til at beregne en tilbagelagt
gådistance.
1. Væk TomTom Touch ved at trykke på knappen.
2. På urskærmen skal du stryge op fire gange, indtil du ser distanceikonet.
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Tip: Skærmrækkefølgen under uret skifter alt efter hvilket mål, du har angivet.

Du kan se den tilbagelagte distance for den pågældende dag.
Bemærk: Dine fremskridt i forhold til det daglige mål nulstilles hver dag ved midnat.
Visning af distance i Sports-mobilappen
Se Brugervejledningen til TomTom Sports-appen.

Sporing af søvn
Om sporing af søvn
Du kan bruge TomTom Touch til at holde øje med, hvor meget du sover. Her er nogle af de ting, du
kan gøre:



Hold øje med, hvor meget du sover, hver dag, hver måned eller hvert år.
Du kan uploade målinger for søvnsporing til TomTom Sports-webstedet og TomTom
Sports-mobilappen.

Din fitness-tracker måler søvn baseret på bevægelse og den antager, at når du ikke bevæger dig
efter et bestemt tidspunkt om eftermiddagen, så sover du.
Dagen "nulstilles" kl. 16.00, og din fitness-tracker starter forfra med en ny "nat" på dette tidspunkt.
Sporing af søvn
Du kan holde øje med, hvor meget du sover, ved at have TomTom Touch på, når du sover. For at se,
hvor længe du har sovet den forrige nat, skal du gøre følgende:
1. Væk TomTom Touch ved at trykke på knappen.
2. På urskærmen skal du stryge op fem gange, indtil du ser søvnikonet.
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Tip: Skærmrækkefølgen under uret skifter alt efter hvilket mål, du har angivet.

Du ser det antal timer, du har sovet den forrige nat.
Bemærk: Dine fremskridt i forhold til det daglige mål nulstilles hver dag ved midnat.
Visning af søvnaktivitet i Sports-mobilappen
Se Brugervejledningen til TomTom Sports-appen.

Deling af dine aktiviteter
Du kan dele dine Sports-aktiviteter ved hjælp af funktionen Social deling fra din Sports-konto.
Gør følgende for at starte deling:
1.
2.
3.
4.

Log på Sports.
Vælg en aktivitet fra dit Sports-dashboard.
Klik på knappen Del i øverste højre hjørne.
Vælg f.eks. Facebook eller Twitter, og tilføj en kommentar for at gøre opslaget personligt.
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Sportstilstand
Brug af tilstanden Sport
Tilstanden Sport kan anvendes til alle dine sportsaktiviteter. Start-stop-tilstanden registrerer tid,
puls og forbrændte kalorier baseret på din puls. Denne tilstand kan bruges til en hvilken som helst
sport undtagen svømning og vandsport.
Du kan også holde øje med alle dine aktiviteter i Sports-appen eller på Sports-webstedet.
Bemærk: Distance vises ikke under en sportsaktivitet på TomTom Touch eller i appen, fordi
TomTom Touch ikke er udstyret med GPS.
Vigtigt: Du kan have TomTom Touch på i badet, men det bliver beskadiget, hvis du svømmer eller
hopper i vandet, mens du har det på.
1. Start en aktivitet i tilstanden Sport ved at stryge op til skærmene over uret, hvor du kan se
træningsikonet.

2. Tryk kortvarigt på knappen for at starte optagelsen af en aktivitet.
En vibration bekræfter, at aktiviteten er blevet registreret.
3. Mens en aktivitet registreres, kan du trykke én gang på knappen for at vække skærmen og
derefter stryge op til du ser aktiv tid, forbrændte kalorier, puls og klokkeslæt.
4. Hvis du vil holde op med at registrere en aktivitet, skal du trykke én gang på knappen for at
aktivere skærmen, stryge, indtil du ser målflaget, og derefter trykke på knappen igen eller
dobbelttrykke på siden af modulet, indtil den vibrerer, og der vises et flueben på skærmen.
5. Når du har registreret en aktivitet, kan du synkronisere den ved at tilslutte TomTom Touch til
Sports-mobilappen på din telefon eller til Sports Connect på din computer.
Tip: Efter træning kan du dele dine aktiviteter på de sociale medier.

Om kalorieoverslag
Kalorier beregnes ud fra dit køn, din vægt samt intensiteten og varigheden af træningen.
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I tilstanden Sport anvendes pulsen til at beregne antal forbrændte kalorier.
Kalorieberegninger i TomTom Touch er baseret på de MET-tabeller, som er udarbejdet af 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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Opstilling af mål
Om mål
Du kan opstille daglige mål, sportsmål og kropsmål i Sports-mobilappen eller på Sports-webstedet.
Dele af Sports-appen er beskrevet herunder, men der er mange ligheder med Sports-webstedet.
Vigtigt: Nye mål eller ændringer i eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch, næste gang
du opretter forbindelse mellem den og Sports-appen eller Sports Connect.
Bemærk: Dette er bare ét eksempel på en fane i TomTom Touch. Du kan bruge de samme
bevægelser til at udforske andre faner.

1. Tryk på pilen øverst til venstre for at gå tilbage til forrige skærm.
2. Stryg op eller ned for at scrolle hurtigt. Tryk, hold nede og træk for at scrolle langsomt.
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3. Tryk for at åbne siden med detaljer for målet.

4.
5.
6.
7.

Tryk på pilen øverst til venstre for at gå tilbage til forrige skærm.
Tryk på en måling for at ændre den. Den valgte måling vises med grønt.
Tryk på knapperne minus og plus for at reducere eller øge værdierne.
Tryk for at slå målet til og fra. Når du har trykket, skal du vente et øjeblik, mens appen
opdaterer.

Opstilling af et mål for aktivitetssporing
Bemærk: Du kan ikke opstille et mål direkte på TomTom Touch, du skal i stedet bruge
Sports-appen eller Sports-webstedet.
Et mål for aktivitetssporing på 10.000 skridt er opstillet for dig på forhånd. Du kan også se
invitationer til at konfigurere mål for aktivitetssporing, når du konfigurerer TomTom Touch.
Du kan ændre eller opstille et dagligt mål for aktivitetssporing ved at gøre følgende i Sports-appen:
1. I menuen skal du trykke på MÅL.
Du vil se en skærm med din Skridtmål øverst og plustegn, som du kan tilføje som et sportsmål
eller et kropsmål.
2. Tryk på blyantikonet under Skridtmålet.
3. Vælg den måling, du vil ændre, ved at vælge blandt: Skridt, Distance, Varighed eller Energi. I
dette eksempel har vi valgt Skridt, som allerede er fremhævet.
4. Rul ned for at ændre antal skridt.
5. Tryk let på Udført.
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6. Du kan også trykke på Deaktiver mål for at slå et mål fra.
Tip: Du kan også opstille mål på Sports-webstedet.
Bemærk: Dine fremskridt i forhold til mål for aktivitetssporing nulstilles hver dag ved midnat.
Vigtigt: Nye mål eller ændringer i eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch, næste gang
du tilslutter den.

Opstilling af et sportsmål
Bemærk: Du kan ikke opstille et mål direkte på TomTom Touch, du skal i stedet bruge
Sports-appen eller Sports-webstedet.
Tilstanden Sport kan anvendes til alle dine sportsaktiviteter. Start-stop-tilstanden registrerer tid,
puls og forbrændte kalorier baseret på din puls. Du kan bruge denne tilstand til alle former for
sport, bortset fra svømning og vandsport.
Gør følgende for at opstille et sportsmål i Sports-appen:
1. Tryk på fanen Administrer.
2. Tryk på Administrer mål.
Du får vist en skærm med mulighed for at tilføje mål for overvågning af din aktivitet, et
sportsmål eller et kropsmål.
3. Vælg en måltype og tryk på den, f.eks. et sportsmål.
4. Vælg en aktivitet blandt følgende: Løb, Cykling, Løbebånd osv. I dette eksempel har vi valgt
Løb, og valget er allerede fremhævet.
5. Rul ned, og tryk på en kombination af Måling, Tidsperiode og Mål for hver enkelt aktivitet:

Aktiviteter - angiv det antal gange, du forventer at gennemføre denne aktivitet om ugen
eller om måneden.

Distance - angiv den distance, du forventer at gennemføre om ugen eller om måneden.

Aktiv tid - angiv den tid, du forventer at anvende på denne aktivitet om ugen eller om
måneden.
6. Når du er færdig, skal du rulle ned og trykke på Udført.
Tip: Du kan også opstille mål på Sports-webstedet.
Vigtigt: Nye mål eller ændringer i eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch, næste gang
du tilslutter den.
Eksempler på en oversigt over tilstanden Sport og grafer over Hvilepuls
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Tip: Dette produkt er ikke udstyret ned funktionen Kropskomposition. Hvis du vil have et produkt,
der kan måle din procentdel af kropsfedt og muskler, skal du prøve TomTom Touch Cardio + Body
Composition. Alternativt kan du bruge en vægt, der kan måle dine kropskomposition.

Opstilling af et kropsmål
Bemærk: Du kan ikke opstille et mål direkte på TomTom Touch, du skal i stedet bruge
Sports-appen eller Sports-webstedet.
Tip: Dette produkt er ikke udstyret ned funktionen Kropskomposition. Hvis du vil have et produkt,
der kan måle din procentdel af kropsfedt og muskler, skal du prøve TomTom Touch Cardio + Body
Composition. Alternativt kan du bruge en vægt, der kan måle dine kropskomposition.
For at holde øje med dine fremskridt kan du opstille et kropsmål i Sports for at holde øje med din
vægt.
Gør følgende for at opstille et kropsmål i Sports-appen:
1. Tryk på fanen Administrer.
2. Tryk på Administrer mål.
Du får vist en skærm med mulighed for at tilføje mål for overvågning af din aktivitet, et
sportsmål eller et kropsmål.
3. Vælg en måltype og tryk på den, f.eks. et kropsmål.
4. Vælg din vægt.
5. Rul ned, og angiv din målvægt.
Tip: Du kan ændre vægtenheden under Din profil i Sports-appen eller på Sports-webstedet.
6. Når du er færdig, skal du rulle ned og trykke på Udført.
Tip: Du kan også opstille mål på Sports-webstedet.
Vigtigt: Nye mål eller ændringer i eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch, næste gang
du tilslutter den.
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Telefonmeddelelser
Modtagelse af telefonmeddelelser
Opkaldsmeddelelser
Når du modtager et opkald, vibrerer TomTom Touch, og der vises et opkaldsikon for at meddele dig,
at du modtager et opkald. Du kan stryge ned for at afvise ikonet eller ignorere det.
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Tekstmeddelelse (SMS)
Når du modtager en SMS, vibrerer TomTom Touch, og der vises et meddelelsesikon for at vise dig, at
du har modtaget en meddelelse. Du kan stryge ned for at afvise ikonet eller ignorere det.
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Indstillinger
Om Indstillinger
Alle indstillinger i TomTom Touch indsættes via Sports-mobilappen eller på Sports-webstedet.
Følgende indstillinger er tilgængelige på TomTom Touch:
Puls hele dagen
Telefonmeddelelser
Profil
Valgmuligheder
Pulszoner







Puls hele dagen
Hvis du vil slå pulsmåling hele dagen til eller fra, skal du gøre følgende:
1.
2.
3.
4.

Åbn Sports-appen på din mobiltelefon.
Tryk på fanen Administrer.
Tryk på billedet af din enhed øverst.
Flyt skyderen for Puls hele dagen.

Tip: Slå Pulsmåling hele dagen fra, når den ikke er i brug, for at forlænge batteritiden.
Se: Sporing af puls

Telefonmeddelelser
Slå telefonmeddelelser til eller fra ved at gøre følgende:
1.
2.
3.
4.

Åbn Sports-appen på din mobiltelefon.
Tryk på fanen Administrer.
Tryk på billedet af din enhed øverst.
Flyt skyderen for Telefonmeddelelser.

Se: Modtagelse af telefonmeddelelser

Profil
Du skal konfigurere din profil i Sports-appen eller på Sports-webstedet. Din profil sendes til TomTom
Touch hver gang du opretter forbindelse til Sports.
Vælg følgende muligheder for at indstille dine oplysninger i hvert enkelt tilfælde:






NAVN
KØN
FØDSELSDATO
HØJDE
VÆGT

Oplysningerne fra din profil bruges til følgende:


Din fødselsdato gør TomTom Touch i stand til at beregne din alder, som derefter kan bruges til
at vurdere din maksimale puls.
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Vægt og køn skal bruges til at beregne kalorierne mere nøjagtigt.

Valgmuligheder
Der er forskellige valgmuligheder, du kan ændre, og som du kan få adgang til på følgende måde:
Sports-webstedet
Klik på Dit navn (øverste højre hjørne) > Indstillinger > fanen Valgmuligheder.
Sports-appen
Tryk på menuikonet > Konto > Profil > Valgmuligheder.
Du kan angive følgende valgmuligheder:






DATOVISNING
VISNING AF KLOKKESLÆT (side 37)
VÆGTENHEDER
AFSTANDSENHEDER
ENERGIENHEDER

Sådan ændrer du visningen af klokkeslæt
Hvis du vil skifte mellem 12-timers og 24-timers tidsformat på din fitness-tracker, skal du gøre
følgende:
Sports-webstedet
1. Gå til dine foretrukne indstillinger på Sports-webstedet.
2. I Visning af klokkeslæt skal du vælge 12-timers ur eller 24-timers ur.
3. Slut din fitness-tracker til computeren for at synkronisere dine indstillinger.
Sports-mobilappen
1. I Sports-mobilappen skal du vælge fanen Administrer.
2. Tryk på Rediger profil.
3. Vælg PRÆFERENCER.
4. Tryk på Visning af klokkeslæt.
5. Vælg 12-timers ur eller 24-timers ur.
6. Tryk på Opdater.
Tidsformatet på din fitness-tracker er nu blevet ændret.

Sådan ændrer du tidszonen
Hvis du rejser til en anden tidszone med din fitness-tracker, kan du justere klokkeslættet ved hjælp
af en computer eller Sports-appen på din telefon.
Sports-mobilappen
Du kan opdatere tidszonen med din telefon ved at gøre følgende:
1. Sørg for at Bluetooth er slået til på din telefon.
2. Åbn TomTom Sports-mobilappen.
3. Træk skærmen Aktiviteter nedad for at synkronisere din tracker med appen.
Dette vil automatisk opdatere tidszonen, så den svarer til tidszonen på telefonen.
Sports-webstedet
Du kan opdatere tidszonen med din computer ved at gøre følgende:
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1.
2.
3.
4.

Slut din tracker til computeren.
Åbn Sports Connect.
Klik på tandhjul-ikonet for at gå til menuen Indstillinger.
Marker feltet Synkronisering af ur, og afbryd derefter forbindelsen, og tilslut trackeren igen for
at opdatere tiden.
Dette vil automatisk opdatere klokkeslættet.

Pulszoner
Du kan ændre området for pulszoner på Sports-webstedet.
Klik på Dit navn (øverste højre hjørne) > Indstillinger > fanen Pulszoner.
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TomTom Sports-konto
Bemærk: Sports-kontoen er forskellig fra TomTom- eller MyDrive-kontoen. Der er ikke noget link
mellem de tre konti. Du kan have flere enheder tilknyttet en Sports-konto.
Din TomTom Sports-konto er en central lagerplacering til alle dine trænings- og fitnessoplysninger.
Hvis du vil oprette en konto, skal du klikke på knappen i TomTom Sports Connect eller gå direkte til
webstedet: mysports.tomtom.com
Du kan overføre dine aktiviteter til din Sports-konto med enten TomTom Sports Connect eller
TomTom Sports-appen.
Hvis du overfører dine aktiviteter til din TomTom Sports-konto, kan du gemme, analysere og se dine
tidligere aktiviteter. Du kan få vist alle de målinger, der er tilknyttet dine aktiviteter.
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TomTom Sports Connect
TomTom Sports Connect gør følgende:




Registrerer TomTom Touch i Sports-kontoen.
Opdaterer softwaren på TomTom Touch, når nye versioner bliver tilgængelige.
Overfører aktivitetsoplysninger til din Sports-konto.
Bemærk: TomTom Sports Connect-programmet er et helt andet program end
MyDrive-programmet.

Installation af TomTom Sports Connect
Få anvisninger ved at gå til: Download Sports Connect.
Computerkompatibilitet
TomTom Sports Connect er kompatibelt med følgende operativsystemer:
Windows®





Windows
Windows
Windows
Windows

10
8 - pc-version
7
Vista®

Mac OS X






10.11 (El Capitan)
10.10 (Yosemite)
10.9 (Mavericks)
10.8 (Mountain Lion)
10.7 (Lion)
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TomTom Sports-mobilappen
Med Sports-mobilappen kan du uploade og analysere dine aktiviteter og se dine statistikker på
farten.
TomTom Sports-mobilappen gør følgende:



Overfører automatisk dine aktivitetsoplysninger til din TomTom Sports-konto, når din telefon
synkroniseres med TomTom Touch.
Fungerer som et alternativ til TomTom Sports Connect til overførsel af aktivitetsoplysninger til
din Sports-konto.

Understøttede telefoner og mobilenheder
iOS
TomTom Sports-appen understøttes på følgende telefoner og mobilenheder:





iPhone 4S eller senere
iPod touch 5. generation
iPad 3 eller senere
Alle iPad mini.

Android
TomTom Sports-appen kræver Bluetooth Smart (eller Bluetooth LE) og Android 4.1 eller nyere for at
kunne kommunikere med din fitness-tracker. Et udvalg af Bluetooth Smart-aktiverede Android-enheder er blevet testet for at bekræfte deres kompatibilitet med Sports-appen. Se din
telefons kompatibilitet med Sports-appen ved at besøge Google Play
Vigtigt: I Kina er Google Play ikke tilgængelig, og vores app offentliggøres i Wandoujia.
Installation af TomTom Sports-appen
Se: Hent Sports-appen
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Tilføjelse
Advarsler og retningslinjer for brug
Indikationer for brug
TomTom Touch sporer pulsen og beregner skridt, forbrændte kalorier, gået distance, aktiv tid og
søvn. Disse målinger hjælper dig med at opretholde en aktiv livsstil.
Advarsler
Generelle advarsler for TomTom Touch
 TomTom Touch er ikke medicinsk udstyr, og må ikke bruges til diagnostik eller behandling.
Konsulter altid en læge, før du starter et træningsprogram.
 TomTom Touch er fremstillet i Kina.
 Dette er ikke legetøj. Dette produkt og dets tilbehør indeholder små dele, som kan udgøre
en kvælningsfare. Opbevar det utilgængeligt for børn. Hvis batteriet sluges, skal du øjeblikkelig søge lægehjælp.
 Adgang til TomTom Sports-appen er en forudsætning for at kunne anvende nogle af funktionerne på dette produkt.
BEMÆRKNINGER OM SIKKERHED
 Dette produkt indeholder et litium-polymer-batteri, der ikke kan åbnes eller udskiftes.
TomTom Touch må ikke opbevares i nærheden af børn. Hvis du har mistanke om, at dit barn
har slugt eller på anden måde indført tracker-modulet, skal du øjeblikkeligt søge
lægehjælp, da det kan medføre alvorlige personskader.
Pulsmåler/sensor
 Pulsmåleren er ikke medicinsk udstyr, og den må ikke bruges til diagnostik eller behandling.
 Signalinterferens fra eksterne kilder, dårlig kontakt med håndleddet og andre faktorer kan
medføre, at pulsmålinger og transmissioner bliver unøjagtige. TomTom påtager sig intet
ansvar for sådanne unøjagtigheder.
Sådan bruger TomTom dine oplysninger
Informationer om brug af personlige oplysninger kan findes på:
tomtom.com/privacy.
Enheds- og batterisikkerhed
Din enhed
Dette produkt anvender et litium-ion-batteri.
Enheden må ikke skilles ad, trykkes, bøjes, deformeres, perforeres eller destrueres. Brug den ikke i
fugtige, våde og/eller korroderende omgivelser. Enheden må ikke placeres, gemmes eller efterlades
på steder med høje temperaturer, i direkte sollys, i eller i nærheden af varmekilder i en mikroovn
eller en trykbeholder, og den må ikke udsættes for temperaturer over 50° C.
Undgå at tabe enheden. Kontakt kundesupport, hvis enheden tabes, især hvis den rammer en hård
overflade og brugeren har mistanke om, at den har taget skade.
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Hvis din enhed kræver en oplader, skal den medfølgende oplader anvendes. Hvis du har brug for en
anden oplader, kan du læse mere om godkendte opladere på tomtom.com.
Driftstemperatur
-20 °C til 45 °C.
Enhedens batteri
Undlad at ændre eller gendanne batteriet. Forsøg ikke at indføre fremmedobjekter i batteriet eller
at nedsænke det i eller udsætte det for vand eller andre væsker. Udsæt ikke batteriet for ild,
eksplosion eller anden fare.
Batteriet må ikke kortsluttes, og ledende metalgenstande må ikke komme i kontakt med batteriklemmerne.
Batteriet må kun anvendes sammen med et system, som det er specificeret til.
Forsigtig: Eksplosionsfare eller fare for blowback, hvis batteriet erstattes med et batteri af en
forkert type.
Forsøg aldrig selv at fjerne batteriet; det må ikke udskiftes af brugeren. Hvis der opstår problemer
med batteriet, bedes du kontakte TomToms kundesupport.
Den angivne batterilevetid er den maksimale levetid. Den maksimale batterilevetid kan kun opnås
under ganske bestemte atmosfæriske forhold. Den anslåede batterilevetid er baseret på en
gennemsnitlig brugsprofil.
Du kan finde tip om at forlænge batteriets levetid i disse ofte stillede spørgsmål:
tomtom.com/batterytips.
Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan medføre, at batteriet lækker syre, bliver varmt,
eksploderer eller antænder og fører til personskade og/eller beskadigelse. Batteriet må ikke
perforeres, åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i berøring med væsken, skal
du skylle grundigt med vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp. Af sikkerhedsmæssige årsager og for
at forlænge batteriets levetid anbefales det, at fjerne produktet fra din bil, når du ikke kører, og
opbevare det på et køligt og tørt sted. Opladning sker ikke ved lave (under 0° C) eller høje (over
45° C) temperaturer.
Bortskaffelse af batteri
BATTERIET I PRODUKTET SKAL INDLEVERES TIL GENBRUG ELLER BORTSKAFFES PÅ KORREKT OG
FORSVARLIG VIS I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER OG ALDRIG SAMMEN
MED HUSHOLDNINGSAFFALD. NÅR DU GØR DETTE, ER DU MED TIL AT SKÅNE MILJØET. BRUG KUN DIN
TOMTOM-ENHED MED DET MEDFØLGENDE JÆVNSTRØMSKABEL (BILOPLADER/BATTERIKABEL),
NETADAPTER (HJEMMEOPLADER) ELLER I EN GODKENDT HOLDER, ELLER BRUG DET MEDFØLGENDE
USB-KABEL TIL AT SLUTTE ENHEDEN TIL EN COMPUTER VED BATTERIOPLADNING.

WEEE – elektronisk affald
I EU/EEA er dette produkt mærket på ydersiden og/eller emballagen med symbolet med en
skraldespand på hjul, som det er påkrævet ifølge Direktiv 2012/19/EU (WEEE). Dette produkt må
ikke behandles som husholdningsaffald eller bortkastes som usorteret kommunalt affald. Du kan
bortskaffe dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller aflevere det på det lokale
indsamlingssted, så det kan genbruges.
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Uden for EU/EEA har symbolet med en skraldespand på hjul muligvis ikke samme betydning. Mere
information om nationale genbrugsmuligheder kan indhentes hos en ansvarlig lokal myndighed. Det
er slutbrugerens ansvar at overholde lokal lov ved bortskaffelsen af dette produkt.

R&TTE-direktiv
TomTom erklærer herved, at TomToms produkter personlige navigationsenheder og tilbehør er i
overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets EU-direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen findes her:
tomtom.com/legal.

Modelnumre
TomTom Touch Cardio Fitness Tracker: 1AT00
Tilbehør, der følger med denne enhed
 Opladerkabel
 Brugervejledning
Overensstemmelseserklæring (EU)
Du kan se overensstemmelseserklæringen for alle TomTom-produkter på:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/
Tekniske specifikationer for TomToms fitness-trackere
Batteritid

Op til 5 dage

Skærmopløsning

128 x 32 pixel

Skærmstørrelse

5,58 x 22,38 mm

Tykkelse

11,5 mm

Vægt

10 g

Håndledsstørrelse

121 - 169 mm (small)

140 - 206 mm (large)

Strømforsyning

USB-kabel

5V USB-forsyning 500mA DC

Udstyr af BF-typen
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Produktionsår
Produktionsår: 2017
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Copyright-bemærkninger
© 1992 - 2017 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. TomTom og logoet med to hænder er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende TomTom N.V. eller et af deres datterselskaber. Du kan se den begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftaler, som gælder for dette produkt, på
tomtom.com/legal.
© 1992 - 2017 TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er varemærkebeskyttet og
underlagt copyright-beskyttelse og/eller databaseretslig beskyttelse og/eller andre immaterielle
rettigheder tilhørende TomTom eller TomToms leverandører. Brugen af dette materiale er
underlagt vilkårene i en licensaftale. Enhver uautoriseret kopiering eller videregivelse af dette
materiale vil resultere i strafferetslig og civil retsforfølgelse.
Linotype, Frutiger og Univers er varemærker tilhørende Linotype GmbH. De er registrerede i USA's
patent- og varemærkekontor og kan være registrerede i visse andre retskredse.
MHei er et varemærke tilhørende The Monotype Corporation og kan være registreret i visse
retskredse.
Android, Google Now, Google Earth og badget "Hent den på Google Play"
Android, Google Now, Google Earth, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende
Google Inc.
Windows®
Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
TWITTER
TWITTER, TWEET, RETWEET og Twitter-logoet er varemærker tilhørende Twitter Inc. eller
tilknyttede virksomheder.
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac og badget "Download i App Store"
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. og
er registreret i USA og andre lande. App Store er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
Bluetooth®

Ordmærket og logoerne for Bluetooth® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver brug af disse mærker af TomTom sker under licens. Andre varemærker og varenavne
tilhører deres respektive ejere.
Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés
par TomTom sous licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur
détenteur respectif.
AES-kode
Den software, som er inkluderet i dette produkt, indeholder AES-kode under copyright (c)
1998-2008, Brian Gladman, Worcester, Storbritannien. Alle rettigheder forbeholdes.
Licensvilkår:
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Det er tilladt at redistribuere og bruge denne software (med og uden ændringer) uden betaling af
afgifter eller honorarer under forudsætning af, at følgende betingelser overholdes:
Distribution af kildekode skal medtage ovenstående bemærkning om copyright, denne liste med
betingelser samt følgende ansvarsfraskrivelse.
Binære distributioner skal medtage ovenstående bemærkning om copyright, denne liste med
betingelser samt følgende ansvarsfraskrivelse i disses dokumentation.
Copyright-indehaverens navn må ikke bruges til at godkende produkter, som er udviklet ved brug af
denne software, uden specifik skriftlig tilladelse.
Kalorieberegninger
Kalorieberegningerne i dette produkt er baseret på MET-værdier 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.
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