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Welkom
In deze gebruikershandleiding vind je alles wat je moet weten over je nieuwe TomTom Touch.
Wat is een fitnesstracker precies?
Je TomTom Touch houdt je activiteiten de hele dag bij en kan je helpen om actiever te worden.
Wat zijn de belangrijkste functies?
Je TomTom Touch heeft een touchscreen en kan stappen, calorieën, actieve tijd, afstand, slaap en
hartslag meten.
Opmerking: hoewel dit een TomTom-product is, heeft het geen GPS en biedt dus geen navigatie.
Als je op zoek bent naar een product dat je hardloop- en fietsroutes op de kaart volgt en de
precieze snelheid, tempo en afstand berekent, probeer dan een TomTom GPS-sporthorloge.
Hier zijn een paar goede startpunten in deze gebruikershandleiding:






Snelstart
Over je fitnesstracker
Je fitnesstracker dragen
Je fitnesstracker opladen
Je fitnesstracker en water
Tip: op tomtom.com/support vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Selecteer TomTom
Touch in de lijst of voer een zoekopdracht in.

Veel leesplezier en vooral veel plezier terwijl je fitter wordt met behulp van je nieuwe TomTom
Touch!
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Je fitnesstracker
Over je fitnesstracker

1. Bandje bevestigen - plaats beide pinnen in het bandje om ervoor te zorgen dat je TomTom
Touch goed is bevestigd.
2. Touchscreen - swipe over het touchscreen voor een overzicht van de meetwaarden van je
bijgehouden activiteiten en de verschillende modi.
Swipe OMLAAG om naar de schermen boven het klokscherm te gaan. Dat zijn de volgende
schermen:

Hartslag

Sportmodus
Swipe OMHOOG om naar de schermen onder het klokscherm te gaan. Dat zijn de volgende
schermen:

Stappen

Energie of aantal verbrande calorieën

Afstand

Actieve tijd

Slaapduur
Tip: al deze schermen tonen ook voortgang ten opzichte van een doel als dat is ingesteld.
3. Rond doelpictogram - als je een dagelijks doel voor een activiteit hebt, staat er een rond
doelpictogram boven je gekozen meetwaarde of de klok, dat bijvoorbeeld stappen aangeeft. Dit
doelpictogram loopt elke dag vol terwijl je op weg bent naar je doel.
Tip: er is een standaarddoel van 10.000 stappen.
4. Klokscherm - wanneer je de tracker activeert door op de knop te drukken, zie je het
klokscherm dat de tijd toont. Swipe omhoog of omlaag vanuit het klokscherm om meetwaarden
en modi te zien.
5. Knop - druk op de knop om de tracker uit de stand-bymodus te halen of om verbinding te maken
met je smartphone.

5

Opmerking: als je over het touchscreen wilt swipen, schuif je je vinger over de hele lengte van
het touchscreen van boven naar beneden om OMLAAG te swipen of van beneden naar boven om
OMHOOG te swipen.

Je fitnesstracker dragen
De manier waarop je je TomTom Touch draagt is belangrijk omdat dit van invloed kan zijn op de
prestaties van de hartslagsensor. Zie De hartslagsensor voor meer informatie over de werking van
deze sensor.
Als je problemen hebt met het nauwkeurig aflezen van je hartslag, moet je ervoor zorgen dat je
TomTom Touch als volgt wordt gedragen:



Strak, maar niet zo strak dat het oncomfortabel zit.
Boven het polsgewricht.



Je krijgt de betrouwbaarste resultaten van de hartslagsensor nadat je goed bent opgewarmd.
Let op: voor meer nauwkeurigheid BEWEEG JE JE NIET tot je hartslag is gedetecteerd.

Je fitnesstracker schoonmaken
Het is belangrijk om je fitnesstracker schoon te houden, vooral wanneer je hebt gezweet.








Om de tracker schoon te maken, veeg je deze schoon met een vochtige doek en gebruik je een
milde zeep om olie en vuil te verwijderen.
Gebruik geen handzeep, zeep voor het lichaam, afwasmiddel, handreinigingsmiddelen,
reinigingsdoekjes of allesreinigers; deze kunnen tussen het bandje terechtkomen en irritatie
veroorzaken.
Droog de tracker altijd goed af voordat je deze opnieuw omdoet. De fitnesstracker is
waterbestendig, maar het dragen van een nat bandje voor lange tijd kan huidirritatie veroorzaken.
Stel je fitnesstracker niet bloot aan zware chemicaliën zoals schoonmaakmiddelen, en voorkom
krassen op of schade aan het gebied van de hartslagsensor bij het reinigen van de module.
Eczeem, allergieën of astma vergroten de kans op huidirritatie of allergische reactie bij het
dragen van een wearable. Stop het dragen van de tracker als je pols rood wordt of geïrriteerd
aanvoelt, ongeacht of je een van eerdergenoemde aandoeningen hebt. Als de symptomen langer
dan 2 à 3 dagen aanhouden nadat je bent gestopt met het dragen van de tracker, dien je
contact op te nemen met een dermatoloog.
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De hartslagsensor
Je TomTom Touch heeft een ingebouwde hartslagsensor waarmee je effectiever kunt leren trainen.
De werking van de sensor
Je hartslag wordt gemeten door de wijzigingen in je bloedstroom te meten met behulp van licht. Dit
wordt gedaan aan de bovenkant van je pols door licht door de huid op de haarvaten net onder de
huid te schijnen, waardoor veranderende lichtreflecties worden gedetecteerd.
Je percentage lichaamsvet en je lichaamsbeharing hebben geen invloed op de prestaties van de
hartslagsensor. Die worden WEL beïnvloed door de positie van de TomTom Touch op je pols, je
huidskleur, huidtype en of je wel of niet opgewarmd bent.
De hartslagsensor gebruiken
Zie Je fitnesstracker dragen voor optimaal gebruik van de hartslagsensor. Continue hartslagmeting is
standaard ingeschakeld.

De tracker uit de band halen
Je moet je TomTom Touch uit het polsbandje nemen om de tracker te kunnen opladen of aansluiten
op Sports Connect via je computer.
Ga als volgt te werk om de TomTom Touch uit de polsband te halen:
1. Druk stevig op het bovenste gedeelte van de tracker tot die los komt van de band.
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2. Als je TomTom Touch-tracker terug in de polsband wilt plaatsen, keer je stap 1 om door deze
eerst met de kant van de knop in de band te plaatsen.

Je fitnesstracker opladen
Belangrijk: je kunt je TomTom Touch opladen met behulp van je computer of een USB-oplader.
Je laadt je TomTom Touch als volgt op:
1. Verwijder je TomTom Touch van de band. Zie Je fitnesstracker uit de band halen voor meer
informatie.
2. Sluit de tracker aan op de kleine aansluiting van de micro-USB-kabel die in de verpakking is
meegeleverd.
3. Sluit de grotere USB-aansluiting aan op je computer of een wandoplader.
4. Je TomTom Touch wordt opgeladen, waarbij de volgende bewegende pictogrammen worden
getoond:

Opmerking: met sommige micro-USB-kabels die in de handel zijn, kun je niet opladen EN
gegevens versturen. De meegeleverde kabel in de verpakking kan beide, zodat je gegevens kunt
versturen met Sports Connect.

Gegevensopslag
Je TomTom Touch kan sportactiviteiten van een aantal dagen opslaan.
Wanneer je TomTom Touch is verbonden met Sports Connect of de Sports mobiele app, dan worden
alle activiteitsgegevens automatisch verwijderd en geüpload naar je Sports-account.
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Informatie over de batterij
Gebruiksduur van de batterij
Tot 5 dagen.
Oplaadtijden
 Opladen tot 90%: 40 min
 Volledig opladen op 100%: 1 uur
Tips om de gebruiksduur van de batterij te verlengen
 Schakel telefoonmeldingen uit in de Sports mobiele app.
 Schakel De hele dag hartslag meten uit in de Sports mobiele app.
Deze functie is standaard uitgeschakeld omdat de batterij kan leegraken als de functie onbedoeld blijft ingeschakeld.
 Wanneer je Bluetooth op je telefoon uitschakelt, neemt het verbruik van batterijstroom door je
TomTom Touch toe. Voor energie-efficiëntere communicatie tussen de apparaten, houd je
Bluetooth® op je telefoon ingeschakeld. Houd je TomTom Touch binnen het Bluetooth-bereik
van je gekoppelde mobiele apparaat.
 Als je je telefoon niet gebruikt met je TomTom Touch, kun je een reset uitvoeren om te
voorkomen dat de TomTom Touch naar een telefoon zoekt. Als je je TomTom Touch hebt
gekoppeld met de Sports mobiele app, maar je gebruikt je telefoon niet langer met je TomTom
Touch, dan verbruikt de TomTom Touch stroom als deze verbinding probeert te maken met de
telefoon. In dat geval voer je een reset uit om ervoor te zorgen dat de TomTom Touch je
telefoon vergeet. Op die manier verleng je de gebruiksduur van de batterij.
 Maak regelmatig verbinding met Sports Connect om ervoor te zorgen dat je software-updates
ontvangt. Software-updates kunnen energiebesparende verbeteringen bevatten.
 Vermijd extreme temperaturen. Het bedrijfsbereik is -20 °C tot 45 °C.

Een reset uitvoeren
Zachte reset
Een zachte reset wordt telkens uitgevoerd wanneer je je TomTom Touch loskoppelt van een
stopcontact of een computer.
Voer de volgende stappen uit om een zachte reset uit te voeren:
1. Sluit je TomTom Touch aan op een stopcontact of een computer.
Wacht tot je TomTom Touch het batterijsymbool weergeeft.
Als je een computer gebruikt, wacht je tot Sports Connect klaar is met het updaten van je
TomTom Touch.
2. Haal je TomTom Touch uit het stopcontact of de computer.
De software op je TomTom Touch wordt opnieuw opgestart. Je hebt nu een zachte reset
uitgevoerd op je TomTom Touch.
Fabrieksinstellingen herstellen
Belangrijk: wanneer je de fabrieksinstellingen herstelt in Sports Connect, worden alle persoonlijke
gegevens en instellingen van je TomTom Touch verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden
gemaakt.
Herstel de fabrieksinstellingen alleen als laatste redmiddel wanneer je je TomTom Touch wilt
resetten of als je echt al je gegevens en instellingen wilt verwijderen.
Wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld, wordt de software op je TomTom Touch opnieuw
geïnstalleerd en wordt het volgende verwijderd:
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Je activiteiten.
Je instellingen op de TomTom Touch en in Sports Connect.

Opmerking: als je de Sports mobiele app gebruikt, moet je je TomTom Touch verwijderen op je
smartphone en dan als volgt opnieuw koppelen:



Android™ - ontkoppel of vergeet je TomTom Touch in het menu met Bluetooth-instellingen op
je Android-apparaat.
iOS - ga naar het Bluetooth-instellingenscherm in iOS, klik op het pictogram (i) achter de naam
van de TomTom Touch en selecteer Vergeet dit apparaat.

Belangrijk: let er bij het herstellen van de fabrieksinstellingen op dat je je TomTom Touch niet
loskoppelt voordat Sports Connect klaar is met het herstellen ervan. Dit kan enkele minuten duren.
Bekijk voorafgaand aan het loskoppelen eventuele berichten die worden weergegeven in Sports
Connect.
Voer de volgende stappen uit om de fabrieksinstellingen te herstellen:
1. Sluit je TomTom Touch aan op je computer en wacht tot Sports Connect klaar is met het
updaten ervan.
2. Klik op het tandwielpictogram in Sports Connect om het menu Instellingen te openen.
3. Klik op de knop Reset.
4. Houd je TomTom Touch aangesloten wanneer het venster Sports Connect wordt gesloten.
Sports Connect installeert de software op je TomTom Touch.
5. Houd je TomTom Touch aangesloten terwijl Sports Connect wordt geopend.
6. Volg de instructies in Sports Connect voor het instellen van je TomTom Touch.

Je fitnesstracker en water
De TomTom Touch voldoet aan de IPx7-norm voor waterbestendigheid, wat betekent dat je de
tracker buiten in de regen en onder de douche kunt gebruiken, maar dat deze NIET geschikt is om
mee te zwemmen. De fitnesstracker bevat geen sensoren om zwemgegevens te meten.
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Snelstart
Download Sports Connect
1. Download TomTom Sports Connect van tomtom.com/123 en installeer het programma op je
computer. TomTom Sports Connect is gratis beschikbaar.
2. Om je TomTom Touch met je computer te verbinden, druk je stevig op het bovenste gedeelte
van de module tot die los komt uit het bandje.

3. Sluit de module aan op je computer met behulp van de USB-kabel die met de TomTom Touch is
meegeleverd.

4. Wacht tot de TomTom Touch-module is opgeladen. Tik op de knop om het laadniveau van de
batterij te tonen.
Tip: je kunt je product ook opladen zonder Sports Connect op je computer te installeren. Het
duurt 40 minuten om de batterij tot 90% op te laden en 1 uur om deze tot 100% op te laden.
5. Sports Connect wordt automatisch geopend wanneer je TomTom Touch wordt aangesloten op je
computer.
Volg de Sports Connect-instructies op het scherm om aan de slag te gaan, software-updates te
downloaden en je product te registreren.
11

Vervolgens: Meld je aan en registreer je

Meld je aan en registreer je
Tijdens het instellen in Sports Connect wordt de Sports-website geopend.

Maak een account aan of meld je aan met een bestaand account.
Opmerking: of je nu een account aanmaakt of je met een bestaand account aanmeldt, zorg
ervoor dat je profielinformatie (lengte, gewicht, leeftijd en geslacht) correct is. Deze informatie
is nodig om je activiteit nauwkeurig te registreren.
Op de Sports-website kun je je activiteiten, statistieken en voortgang bekijken.
Belangrijk: je moet je TomTom Touch geregeld aansluiten op je computer om de tracker op te
laden en de nieuwste software-updates te ontvangen.
Volgende: OPTIONEEL: download de Sports mobiele app

OPTIONEEL: downlood de TomTom Sports-app
Belangrijk: hoewel je je TomTom Touch zonder de Sports mobiele app kunt gebruiken, raden we je
aan de mobiele app te installeren als je een mobiel apparaat hebt, zodat je optimaal gebruik kunt
maken van alle beschikbare functies.
Met de TomTom Sports-app kun je je activiteiten uploaden en analyseren en je statistieken
onderweg bekijken. Verbinding maken met de Sports-app is optioneel. Je kunt dezelfde informatie
zien via Sports Connect op je computer.
Download de app en volg de instructies op het scherm.
Google Play™
Apple App Store
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Tip: je TomTom Touch gebruikt Bluetooth Low Energy (BLE) voor communicatie met de TomTom
Sports-app.
Belangrijk: als je meer hulp nodig hebt bij het koppelen van je TomTom Touch aan je telefoon,
raadpleeg je Koppelen met je mobiele apparaat.
Volgende: Je TomTom Touch gebruiken

Je dagelijkse activiteiten bijhouden
Tik op de knop om het scherm te activeren en de tijd te zien.
Swipe naar de schermen onder het klokscherm om de statistieken van je activiteiten, gelopen
afstand, verbrande calorieën, slaap en actieve tijd te zien.
Swipe naar de schermen boven het klokscherm om je huidige hartslag te bekijken of een activiteit
te starten.

Je kunt ook een doel voor actieve tijd of een sportactiviteit in de Sports mobiele app of op de
Sports-website instellen. Als je je voortgang voor je doel, je hartslag voor de hele dag, trends en je
algehele voortgang wilt bekijken, synchroniseer je je TomTom Touch met de Sports mobiele app op
je telefoon of met Sports Connect op je computer.
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Vervolgens: Sportmodus gebruiken

Sportmodus gebruiken
De Sportmodus kan worden gebruikt voor al je sportactiviteiten. Deze start-stopmodus registreert
tijd, hartslag en aantal verbrande calorieën op basis van je hartslag. Deze modus kan worden
gebruikt voor alle andere sporten, behalve zwemmen en watersport.
Je kunt ook al je activiteiten bijhouden in de Sports-app of op de Sports-website.
Opmerking: tijdens een sportactiviteit worden afstanden niet weergegeven op je TomTom Touch
of in de app omdat je TomTom Touch geen GPS heeft.
Belangrijk: je kunt je TomTom Touch dragen onder de douche, maar het product raakt beschadigd
als je het draagt terwijl je zwemt of in het water springt.
1. Swipe om een activiteit in de sportmodus te starten naar de schermen boven de klok, waar je
het trainingspictogram ziet.

2. Druk kort op de knop om de registratie van een activiteit te starten.
Een trilling bevestigt dat de activiteit wordt opgenomen.
3. Druk tijdens het opnemen van een activiteit eenmaal op de knop om het scherm te activeren en
swipe vervolgens omhoog tot je je actieve tijd, aantal verbrande calorieën, hartslag en tijd
ziet.
4. Als je het vastleggen van een activiteit wilt stoppen, druk je eenmaal op de knop om het
scherm te activeren. Swipe vervolgens naar de finishvlag en druk nogmaals op de knop of tik
twee keer op de zijkant van de module tot je een trilling voelt en een vinkje op het scherm
ziet.
5. Nadat je een activiteit hebt vastgelegd, synchroniseer je deze door je TomTom Touch te
verbinden met de Sports mobiele app op je telefoon of met Sports Connect op je computer.
Tip: na je work-out kun je je activiteiten delen op sociale media.
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Koppelen met je mobiele apparaat
Koppelen met een iOS-apparaat
Met de TomTom Sports mobiele app op je smartphone kun je je activiteitsgegevens uploaden van je
TomTom Touch naar TomTom Sports. Je kunt ook automatisch naar een aantal andere websites
uploaden.
Als er een nieuwere versie van de Sports-app beschikbaar is, kun je deze downloaden uit de App
Store. Als er een nieuwere softwareversie voor de fitnesstracker beschikbaar is, kun je deze
downloaden met behulp van de Sports Connect-desktopapp.
Volg deze stappen om je fitnesstracker met je iOS-apparaat te koppelen:
1. Je fitnesstracker moet zijn aangesloten op een voedingsbron. Als je de fitnesstracker hebt
aangesloten op je computer, wacht je tot de Sports Connect-desktopapp klaar is met het
updaten van je tracker voordat je verdergaat.
2. Zorg ervoor dat je een werkende internetverbinding hebt op je iOS-apparaat.
3. Zorg dat je fitnesstracker en iOS-apparaat zich dicht bij elkaar bevinden.
4. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van je iOS-apparaat.
5. Druk op je fitnesstracker op de knop om het scherm te activeren, swipe over het scherm tot je
bij de Bluetooth- en smartphonepictogrammen komt en druk nogmaals op de knop.
6. Start de Sports mobiele app en tik op Band op het scherm Je apparaat activeren.
7. Tik op de naam van je fitnesstracker wanneer deze verschijnt.
8. Voer de pincode op je fitnesstracker in op je iOS-apparaat en tik op Koppel.
De apparaten zouden nu gekoppeld moeten zijn. Lees verder voor oplossingen voor problemen met
het koppelen van je fitnesstracker.
Als je de mobiele app op je telefoon opent en deze vervolgens probeert verbinding te maken met je
fitnesstracker, moet je de fitnesstracker mogelijk uit de slaapstand halen door op de knop te
drukken.
Problemen oplossen
Als je problemen ondervindt met het koppelen van je fitnesstracker, voer je de volgende stappen
uit:





Zorg ervoor dat je de meest actuele versie van de TomTom Touch-software gebruikt. Als er een
nieuwere versie beschikbaar is, kun je deze downloaden met behulp van de Sports Connect-desktopapp.
Zorg ervoor dat je de meest actuele versie van de mobiele app gebruikt. Als er een nieuwe
versie beschikbaar is, kun je deze downloaden via de App Store.
Ontkoppel de fitnesstracker op je iOS-apparaat en probeer opnieuw te koppelen:
1. Ga naar het Bluetooth-instellingenscherm op je iOS-apparaat, klik op het pictogram (i)
achter de naam van de fitnesstracker en selecteer Vergeet dit apparaat. Probeer je fitnesstracker opnieuw te koppelen door de bovenstaande koppelingsinstructies te volgen. Als
het probleem nog niet is opgelost, ga je verder met de stappen hieronder.
2. Start je iOS-apparaat opnieuw.
3. Verwijder de Sports mobiele app en installeer deze opnieuw vanuit de App Store.
4. Schakel Bluetooth uit en weer in.
5. Start je fitnesstracker opnieuw op door deze aan te sluiten op een voedingsbron.
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De verbinding tussen je iOS-apparaat en de fitnesstracker is nu verbroken en de apparaten
zijn gereset.
6. Start de Sports mobiele app op je iOS-apparaat.
7. Ga door met koppelen zoals beschreven in de koppelingsinstructies hierboven (vanaf stap 5).

Koppelen met een Android-apparaat
Met de TomTom Sports mobiele app op je smartphone kun je je activiteitsgegevens uploaden van je
TomTom Touch naar TomTom Sports. Je kunt ook automatisch naar een aantal andere websites
uploaden.
Controleer voordat je de fitnesstracker koppelt aan je Android-apparaat, of je de meest recente
versie van de TomTom Sports app gebruikt en of de meest recente softwareversie voor de
fitnesstracker is geïnstalleerd. Als er een nieuwere versie van de Sports-app beschikbaar is, kun je
deze downloaden uit de Play Store. Als er een nieuwere softwareversie voor de fitnesstracker
beschikbaar is, kun je deze downloaden met behulp van de Sports Connect-desktopapp.
Volg deze stappen om je TomTom Touch met je Android-apparaat te koppelen:
1. Controleer of de TomTom Sports-app geschikt is voor je Android-apparaat. Informatie over
compatibele apparaten vind je op Google Play.
2. Zorg ervoor dat je een werkende internetverbinding hebt op je smartphone.
3. Je fitnesstracker moet zijn aangesloten op een voedingsbron. Als je de fitnesstracker hebt
aangesloten op je computer, wacht je tot de Sports Connect-desktopapp klaar is met het
updaten van je tracker voordat je verdergaat.
4. Zorg dat je fitnesstracker en Android-apparaat zich dicht bij elkaar bevinden.
5. Schakel Bluetooth in in de instellingen van je Android-apparaat.
6. Start de TomTom Sports mobiele app op je Android-apparaat.
7. Druk op je fitnesstracker op de knop om het scherm te activeren, swipe over het scherm tot je
bij de Bluetooth- en smartphonepictogrammen komt en druk nogmaals op de knop.
8. Tik in het scherm Je apparaat activeren van je mobiele app op Band.
Zoeken wordt weergegeven op je Android-apparaat.
9. Tik op de naam van je apparaat wanneer deze verschijnt.
10. Wanneer je de naam van je fitnesstracker in de lijst op het zoekscherm ziet staan, tik je op de
naam en accepteer je het koppelingsverzoek.
Belangrijk: het koppelingsverzoek van de fitnesstracker kan in de Android-meldingenbalk
worden weergegeven. Op sommige Android-apparaten wordt het koppelingsverzoek in de
Android-meldingenbalk weergegeven nadat je de fitnesstracker hebt geselecteerd die je wilt
koppelen. Op sommige Android-apparaten wordt een pop-up weergegeven, maar soms ook
helemaal niets. Op de apparaten die wel een koppelingsverzoek weergeven, moet het verzoek
binnen enkele seconden worden geaccepteerd.
11. Voer de pincode op je fitnesstracker in op de Sports mobiele app.
12. Tik op Klaar wanneer de Sports-app en de fitnesstracker zijn gekoppeld.
Je fitnesstracker en de Sports-app zijn nu gekoppeld. Lees verder voor oplossingen voor problemen
met het koppelen van je fitnesstracker.
Als je de mobiele app op je telefoon opent en deze vervolgens probeert verbinding te maken met je
fitnesstracker, moet je de fitnesstracker mogelijk uit de slaapstand halen door op de knop te
drukken. Schuif het Activiteiten-scherm in de app omlaag om te synchroniseren. Als je problemen
hebt met de synchronisatie met de app, kun je altijd je activiteiten synchroniseren met behulp van
de Sports-desktopapp.
Als je de versie van je Android-apparaat upgradet, moet je de fitnesstracker meestal eerst
ontkoppelen en daarna opnieuw koppelen. Zie de onderstaande stappen.
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Problemen oplossen
Tip: op sommige Android-telefoons moeten locatievoorzieningen zijn ingeschakeld.
Als je de fitnesstracker niet aan de Sports-app kunt koppelen, ontkoppel je deze eerst van je
Android-apparaat waarna je deze opnieuw koppelt door deze stappen te volgen:
1. Ontkoppel of verwijder je fitnesstracker via het Bluetooth-menu op je Android-apparaat.
Probeer je fitnesstracker opnieuw te koppelen door de bovenstaande koppelingsinstructies te
volgen. Als het probleem nog niet is opgelost, ga je verder met de stappen hieronder.
2. Verwijder de Sports mobiele app en installeer deze opnieuw via Google Play.
3. Start je Android-apparaat opnieuw.
4. Schakel Bluetooth uit en weer in.
5. Start je fitnesstracker opnieuw op door deze aan te sluiten op een voedingsbron.
De verbinding tussen je Android-apparaat en de fitnesstracker is nu verbroken en de apparaten
zijn gereset.
6. Start de Sports mobiele app op je Android-apparaat.
7. Ga door met koppelen zoals beschreven in de koppelingsinstructies hierboven (vanaf stap 7).
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Gegevens synchroniseren met je mobiele apparaat
Gegevens synchroniseren
Je kunt je activiteitsgegevens van je TomTom Touch uploaden naar of 'synchroniseren' met de
Sports mobiele app op je smartphone. Je kunt de gegevens ook synchroniseren door je TomTom
Touch te verbinden met je computer.
Belangrijk: wanneer je je TomTom Touch van een voedingsbron loskoppelt nadat de batterij
helemaal leeg was, wordt de knipperende tijd 0:00 weergegeven op het scherm. Dit betekent dat je
TomTom Touch moet worden gesynchroniseerd.
Via je smartphone
1. Zorg ervoor dat je een werkende internetverbinding hebt op je telefoon en dat Bluetooth is
ingeschakeld.
2. Zorg dat je TomTom Touch en je smartphone met elkaar zijn gekoppeld.
3. Zorg dat je TomTom Touch en je smartphone zich dicht bij elkaar bevinden.
4. Tik op je TomTom Touch op de knop om het scherm te activeren.
5. Open de Sports-app op je smartphone.
6. Ga naar het scherm Activiteiten.
7. Swipe omlaag totdat een groene cirkel wordt weergegeven.
De app synchroniseert je activiteitsgegevensinstellingen met je TomTom Touch.
Via je computer
1. Om je TomTom Touch met je computer te verbinden, druk je stevig op het bovenste gedeelte
van de module tot die los komt uit het bandje.
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2. Sluit de module aan op je computer met behulp van de USB-kabel die met de TomTom Touch is
meegeleverd.

Sports Connect wordt automatisch geopend wanneer je TomTom Touch wordt aangesloten op je
computer.
Sports Connect synchroniseert je activiteitsgegevensinstellingen automatisch met je TomTom
Touch.

Problemen oplossen
Je kunt je activiteitsgegevens van je TomTom Touch uploaden naar of 'synchroniseren' met de
Sports mobiele app op je smartphone. Je kunt de gegevens ook synchroniseren door je TomTom
Touch te verbinden met je computer.
Het kan voorkomen dat de synchronisatie niet goed wordt uitgevoerd. In dat geval kun je het
volgende proberen:
iOS-apparaat
 Zorg ervoor dat je de meest actuele versie van de TomTom Touch-software gebruikt. Als er een
nieuwere versie beschikbaar is, kun je deze downloaden met behulp van de Sports Connect-desktopapp.
 Zorg ervoor dat je de meest actuele versie van de mobiele app gebruikt. Als er een nieuwe
versie beschikbaar is, kun je deze downloaden via de App Store.
 Ontkoppel de fitnesstracker op je iOS-apparaat en probeer opnieuw te koppelen:
1. Ga naar het Bluetooth-instellingenscherm op je iOS-apparaat, klik op het pictogram (i)
achter de naam van de fitnesstracker en selecteer Vergeet dit apparaat. Probeer je fitnesstracker opnieuw te koppelen door de bovenstaande koppelingsinstructies te volgen. Als
het probleem nog niet is opgelost, ga je verder met de stappen hieronder.
2. Start je iOS-apparaat opnieuw.
3. Verwijder de Sports mobiele app en installeer deze opnieuw vanuit de App Store.
4. Schakel Bluetooth uit en weer in.
5. Start je fitnesstracker opnieuw op door deze aan te sluiten op een voedingsbron.
De verbinding tussen je iOS-apparaat en de fitnesstracker is nu verbroken en de apparaten
zijn gereset.
6. Start de Sports mobiele app op je iOS-apparaat.
7. Ga door met koppelen zoals beschreven in de koppelingsinstructies vanaf stap 5 in het
gedeelte Koppelen met een iOS-apparaat.
Android-apparaat
1. Ontkoppel of verwijder je fitnesstracker via het Bluetooth-menu op je Android-apparaat.
Probeer je fitnesstracker opnieuw te koppelen door de bovenstaande koppelingsinstructies te
volgen. Als het probleem nog niet is opgelost, ga je verder met de stappen hieronder.
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2.
3.
4.
5.

Verwijder de Sports mobiele app en installeer deze opnieuw vanuit de Play Store.
Start je Android-apparaat opnieuw.
Schakel Bluetooth uit en weer in.
Start je fitnesstracker opnieuw op door deze aan te sluiten op een voedingsbron.
De verbinding tussen je Android-apparaat en de fitnesstracker is nu verbroken en de apparaten
zijn gereset.
6. Start de Sports mobiele app op je Android-apparaat.
7. Ga door met koppelen zoals beschreven in de koppelingsinstructies vanaf stap 7 in het gedeelte
Koppelen met een Android-apparaat.
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Je conditie bijhouden
Info over activity tracking
Je gebruikt je TomTom Touch om bij te houden hoe actief je bent. Je kunt onder andere het
volgende doen:







Een lichaamsdoel aanmaken voor vet, spieren of gewicht.
Een stappendoel aanmaken voor aantal stappen per dag of per week.
Een sportdoel aanmaken voor bijvoorbeeld fietsen, hardlopen of trainen in de sportschool.
Je stappen tellen en bijhouden hoelang je fysiek actief bent, hoeveel calorieën je hebt
verbrand en welke afstand je hebt afgelegd.
Je dagelijkse en wekelijkse voortgang voor het ingestelde doel bekijken.
De gegevens van de bijgehouden activiteiten uploaden naar de TomTom Sports-website en de
TomTom Sports mobiele app.

Je activiteiten bekijken in Sports
Je kunt je voortgang ten opzichte van je dagelijkse activity trackingdoel bekijken in de Sports
mobiele app en op de Sports-website. De gegevens die worden weergegeven zijn up-to-date en
gebaseerd op de laatste keer dat gegevens zijn gesynchroniseerd vanaf je TomTom Touch.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TomTom Sports-app.

Informatie opgenomen door je TomTom Touch
Je TomTom Touch volgt automatisch je slaaptijd, actieve tijd, aantal verbrande calorieën, stappen
en afstand. De berekeningen zijn gebaseerd op de ingebouwde hartslag- en bewegingssensoren,
evenals je gebruikersprofiel waarin leeftijd, geslacht, lengte en gewicht zijn opgenomen.
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Opmerking: je TomTom Touch bevat geen GPS-chip en de afstandsstatistieken zijn daarom een
schatting op basis van je aantal stappen.
Je kunt je dagelijkse statistieken zien door te swipen door de schermen onder het klokscherm op de
TomTom Touch. Je kunt je statistieken ook op de Sports-website en in de Sports-app zien als je je
TomTom Touch synchroniseert.
In de app en op de website kun je statistieken voor een specifieke work-out bekijken, en ook de
algehele voortgang en voortgang wat betreft de doelen die je hebt ingesteld.
Tip: je kunt ook je 24/7 hartslagmeting zien als je de De hele dag hartslag hebt ingeschakeld in
het menu Apparaat van de Sports-app.
Nauwkeurigheid van activity tracking
Activity tracking is bedoeld om informatie te verstrekken om zo een actieve en gezonde levensstijl
te bevorderen. Je TomTom Touch gebruikt zowel sensoren als berekeningen om je activiteit bij te
houden. De gegevens en meetwaarden op je fitnesstracker, zoals het aantal stappen, je
slaapcyclus, de afgelegde afstand en aantal verbrande calorieën, geven bij benadering aan hoe
actief je bent, maar zijn mogelijk niet volledig accuraat.

Je activiteit 24/7 volgen
1. Swipe het scherm om de meetwaarden van je activiteit te bekijken.
De meetwaarden zijn:

Stappen

Gelopen afstand

Actieve tijd

Slaaptijd

Aantal verbrande calorieën
2. Als je een dagelijks doel voor een activiteit hebt, zie je een rond doelpictogram boven je
gekozen meetwaarde en boven de klok. Dit doelpictogram loopt elke dag vol terwijl je op weg
bent naar je doel.
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Tip: je kunt je doelen instellen en je historische prestaties bekijken in de Sports-app of op de
Sports-website.

Je hartslag bijhouden
Je TomTom Touch beschikt over optionele 24/7 hartslagmeting. Als hartslagmeting voor de hele dag
is ingeschakeld, kan je fitnesstracker heel regelmatig je hartslag meten, zowel overdag als 's
nachts. Informatie over je hartslag verbetert schattingen van aantal calorieën en actieve tijd, en
geeft een goed beeld van je algehele activiteit gedurende de dag.
Opmerking: schakel hartslagmeting voor de hele dag uit als je deze niet gebruikt om de
levensduur van de batterij te verlengen. Deze functie is standaard ingeschakeld.
Doe het volgende om je hartslag direct af te lezen:
1. Druk op de knop om je TomTom Touch te activeren.
2. Swipe in het klokscherm drie keer omlaag totdat je het hartpictogram ziet.
3. Wacht een paar seconden tot je je huidige hartslag in slagen per minuut (bpm) ziet.

4. Als je hartslag niet verschijnt, tik je op de knop om het opnieuw te proberen. Je kunt ook
proberen de TomTom Touch strakker om je pols te doen of verder naar je pols te verplaatsen.
Je hartslag bekijken in de Sports mobiele app
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TomTom Sports-app.
Je
1.
2.
3.
4.

hartslag bekijken op de Sports-website
Ga naar mysports.tomtom.com/app/progress.
Klik op Alle sporten en selecteer Activity tracking.
Klik op Alle en selecteer Dag.
Selecteer onder aan de pagina Gemiddelde hartslag in rust.
Als je je hartslag voor een dag bekijkt, zie je de waarden van je hartslag in rust en de
gemiddelde hartslag in rust berekend aan de hand van die metingen. Je kunt je hartslag in rust
ook over een week, maand of jaar bekijken.
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Je stappen bijhouden
Stappen worden geschat op basis van polsbewegingen en er wordt automatisch een standaarddoel
van 10.000 stappen per dag voor je ingesteld.
Tip: stappen tijdens work-outs zijn opgenomen in de algehele activity tracking meetwaarden.
1. Druk op de knop om je TomTom Touch te activeren.
2. Swipe in het klokscherm drie keer omhoog totdat je het stappenpictogram ziet.
Tip: de volgorde van de schermen onder de klok is afhankelijk van het doel dat je hebt ingesteld.

Je ziet het aantal stappen van de dag tot nu toe.
Opmerking: je voortgang ten opzichte van je dagelijkse doel wordt elke dag om middernacht
opnieuw ingesteld.
Je stappen bekijken in de Sports mobiele app
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TomTom Sports-app.
Je
1.
2.
3.
4.

stappen bekijken op de Sports-website
Ga naar mysports.tomtom.com/app/progress.
Klik op Alle sporten en selecteer Activity tracking.
Klik op Alle en selecteer Dag.
Selecteer onder aan de pagina Stappen.

Je kunt je stappen ook over een week, maand of jaar bekijken.

Je calorieën bijhouden
Tip: het gemeten aantal calorieën is inclusief het aantal calorieën dat door je lichaam is
verbrand om net in leven te blijven - dit wordt je basale metabolisme (Basal Metabolic Rate,
BMR) genoemd. Dat is waarom je TomTom Touch een aantal calorieën toont wanneer je wakker
wordt en nog geen enkele activiteit hebt gedaan.
1. Druk op de knop om je TomTom Touch te activeren.
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2. Swipe in het klokscherm omhoog totdat je het vlampictogram ziet.
Tip: de volgorde van de schermen onder de klok is afhankelijk van het doel dat je hebt ingesteld.

Je ziet het aantal verbrande calorieën voor de dag tot nu toe.
Opmerking: je voortgang ten opzichte van je dagelijkse doel wordt elke dag om middernacht
opnieuw ingesteld.
Je aantal verbrande calorieën bekijken in de Sports mobiele app
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TomTom Sports-app.
Je
1.
2.
3.
4.

aantal verbrande calorieën bekijken op de Sports-website
Ga naar mysports.tomtom.com/app/progress.
Klik op Alle sporten en selecteer Activity tracking.
Klik op Alle en selecteer Dag.
Selecteer onder aan de pagina Energie.

Je kunt ook je aantal verbrande calorieën over een week, maand of jaar bekijken.

Je actieve tijd bijhouden
Tip: tijd wordt aangemerkt als 'actief' wanneer je stapsnelheid of beweging langer dan 10
seconden boven een bepaalde drempelwaarde blijft.
1. Druk op de knop om je TomTom Touch te activeren.
2. Swipe in het klokscherm drie keer omhoog totdat je het tijdpictogram ziet.
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Tip: de volgorde van de schermen onder de klok is afhankelijk van het doel dat je hebt ingesteld.

Je ziet je actieve tijd voor de dag tot nu toe.
Opmerking: je voortgang ten opzichte van je dagelijkse doel wordt elke dag om middernacht
opnieuw ingesteld.
Je actieve tijd bekijken in de Sports mobiele app
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TomTom Sports-app.
Je
1.
2.
3.
4.

actieve tijd bekijken op de Sports-website
Ga naar mysports.tomtom.com/app/progress.
Klik op Alle sporten en selecteer Activity tracking.
Klik op Alle en selecteer Dag.
Selecteer onder aan de pagina Actieve tijd.

Je kunt je actieve tijd ook over een week, maand of jaar bekijken.

Je afstand bijhouden
Tip: stappen worden geschat aan de hand van polsbewegingen, en stappen worden gebruikt om
loopafstand te schatten.
1. Druk op de knop om je TomTom Touch te activeren.
2. Swipe in het klokscherm vier keer omhoog totdat je het afstandspictogram ziet.
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Tip: de volgorde van de schermen onder de klok is afhankelijk van het doel dat je hebt ingesteld.

Je ziet je afgelegde afstand voor de dag tot nu toe.
Opmerking: je voortgang ten opzichte van je dagelijkse doel wordt elke dag om middernacht
opnieuw ingesteld.
Je afstand bekijken in de Sports mobiele app
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TomTom Sports-app.

Bijhouden hoeveel je slaapt
Info over slaaptracking
Je kunt met je TomTom Touch bijhouden hoeveel je slaapt. Je kunt onder andere het volgende
doen:



Bijhouden hoelang je elke dag, elke week, elke maand of elk jaar slaapt.
De meetwaarden van je slaap uploaden naar de TomTom Sports-website en de TomTom Sports
mobiele app.

Je fitnesstracker meet slaap aan de hand van bewegingen; we nemen aan dat je slaapt als je, op
een bepaald punt na de middag, niet meer beweegt.
De dag wordt om 16:00 uur 'gereset' en vanaf dat moment wordt er een nieuwe 'nacht' berekend
door je fitnesstracker.
Bijhouden hoeveel je slaapt
Als je wilt bijhouden hoelang je slaapt, moet je je TomTom Touch dragen tijdens je slaap. Doe het
volgende als je wilt bekijken hoe lang je de vorige nacht hebt geslapen:
1. Druk op de knop om je TomTom Touch te activeren.
2. Swipe in het klokscherm vijf keer omhoog totdat je het slaappictogram ziet.
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Tip: de volgorde van de schermen onder de klok is afhankelijk van het doel dat je hebt ingesteld.

Je ziet je hoeveelheid slaap voor de vorige nacht.
Opmerking: je voortgang ten opzichte van je dagelijkse doel wordt elke dag om middernacht
opnieuw ingesteld.
Je slaapactiviteit bekijken in de Sports mobiele app
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TomTom Sports-app.

Je activiteiten delen
Je kunt Sports-activiteiten delen met de functie Delen op sociale media in je Sports-account.
Om te delen, ga je als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.

Meld je aan bij Sports.
Selecteer een activiteit vanuit je Sports-dashboard.
Klik op de Deelknop rechtsboven in het scherm.
Kies bijvoorbeeld Facebook of Twitter en voeg een opmerking toe om je bericht te personaliseren.

28

Sportmodus
Sportmodus gebruiken
De Sportmodus kan worden gebruikt voor al je sportactiviteiten. Deze start-stopmodus registreert
tijd, hartslag en aantal verbrande calorieën op basis van je hartslag. Deze modus kan worden
gebruikt voor alle andere sporten, behalve zwemmen en watersport.
Je kunt ook al je activiteiten bijhouden in de Sports-app of op de Sports-website.
Opmerking: tijdens een sportactiviteit worden afstanden niet weergegeven op je TomTom Touch
of in de app omdat je TomTom Touch geen GPS heeft.
Belangrijk: je kunt je TomTom Touch dragen onder de douche, maar het product raakt beschadigd
als je het draagt terwijl je zwemt of in het water springt.
1. Swipe om een activiteit in de sportmodus te starten naar de schermen boven de klok, waar je
het trainingspictogram ziet.

2. Druk kort op de knop om de registratie van een activiteit te starten.
Een trilling bevestigt dat de activiteit wordt opgenomen.
3. Druk tijdens het opnemen van een activiteit eenmaal op de knop om het scherm te activeren en
swipe vervolgens omhoog tot je je actieve tijd, aantal verbrande calorieën, hartslag en tijd
ziet.
4. Als je het vastleggen van een activiteit wilt stoppen, druk je eenmaal op de knop om het
scherm te activeren. Swipe vervolgens naar de finishvlag en druk nogmaals op de knop of tik
twee keer op de zijkant van de module tot je een trilling voelt en een vinkje op het scherm
ziet.
5. Nadat je een activiteit hebt vastgelegd, synchroniseer je deze door je TomTom Touch te
verbinden met de Sports mobiele app op je telefoon of met Sports Connect op je computer.
Tip: na je work-out kun je je activiteiten delen op sociale media.
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Over het geschatte aantal calorieën
De calorieën worden geschat op basis van je geslacht, je gewicht en de intensiteit en duur van de
oefening.
Voor sportmodus wordt de hartslag gebruikt om het aantal calorieën te schatten.
Berekeningen van calorieën voor de TomTom Touch zijn gebaseerd op de MET-tabellen van
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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Doelen instellen
Over doelen
Je kunt dagelijkse doelen, sportdoelen en lichaamsdoelen instellen met de Sports mobiele app of de
Sports-website. Hieronder worden onderdelen van de Sports-app beschreven, maar er zijn veel
overeenkomsten met de Sports-website.
Belangrijk: nieuwe doelen of wijzigingen in bestaande doelen worden gesynchroniseerd met je
TomTom Touch als je je tracker de volgende keer aansluit op de Sports-app of Sports Connect.
Opmerking: dit is slechts één voorbeeld van een tabblad in de TomTom Touch. Je kunt
vergelijkbare aanrakingen gebruiken om de andere tabbladen te verkennen.

1. Tik op de pijl linksboven om naar het vorige scherm te gaan.
2. Swipe omhoog of omlaag snel te scrollen. Houd het scherm aangeraakt en sleep om langzaam
te scrollen.
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3. Tik om de detailpagina voor het gewenste doel te openen.

4. Tik op de pijl linksboven om naar het vorige scherm te gaan.
5. Tik op een meetwaarde om deze te wijzigen. De geselecteerde meetwaarde wordt groen
weergegeven.
6. Tik op de plusknop om de meetwaarden te verhogen of op de minknop om ze te verlagen.
7. Tik hierop om het doel in en uit te schakelen. Wacht één minuut nadat je getikt hebt, zodat de
app kan worden bijgewerkt.

Een doel voor activity tracking instellen
Opmerking: je kunt een doel niet direct op je TomTom Touch instellen, daarvoor moet je de
Sports-app of de Sports-website gebruiken.
Er is vooraf automatisch een activity trackingdoel van 10.000 stappen voor je ingesteld. Je wordt
ook gevraagd om activity trackingdoelen in te stellen bij het instellen van je TomTom Touch.
Als je een dagelijks activity trackingdoel wilt instellen of wijzigen, ga je als volgt te werk in de
Sports-app:
1. Tik in het menu op DOELEN.
Er wordt een scherm weergegeven met je stappendoel bovenin en plustekens waarmee je een
sportdoel of een lichaamsdoel kunt instellen.
2. Tik op het potloodpictogram onder het stappendoel.
3. Selecteer de meetwaarde die je wilt wijzigen. Je hebt keuze uit: Stappen, Afstand, Duur en
Energie. In dit voorbeeld kiezen we Stappen en dat is al geselecteerd.
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4. Scrol omlaag en wijzig het aantal stappen.
5. Tik op OK.
6. Je kunt ook op Schakel doel uit tikken om een doel uit te schakelen.
Tip: je kunt doelen ook instellen op de Sports-website.
Opmerking: je voortgang ten opzichte van je dagelijkse activity trackingdoel wordt elke dag om
middernacht opnieuw ingesteld.
Belangrijk: nieuwe doelen of wijzigingen aan bestaande doelen worden gesynchroniseerd met je
TomTom Touch tijdens de volgende keer dat je het product aansluit.

Een sportdoel instellen
Opmerking: je kunt een doel niet direct op je TomTom Touch instellen, daarvoor moet je de
Sports-app of de Sports-website gebruiken.
De Sportmodus kan worden gebruikt voor al je sportactiviteiten. Deze start-stopmodus registreert
tijd, hartslag en aantal verbrande calorieën op basis van je hartslag. Je kunt deze modus gebruiken
voor alle sporten behalve zwemmen en watersporten.
Als je een sportdoel wilt instellen, ga je als volgt te werk in de Sports-app:
1. Tik op het tabblad BEHEER.
2. Tik op Beheer doelen.
Er wordt een scherm weergegeven met opties waarmee je een activity trackingdoel, een
sportdoel of een lichaamsdoel kunt toevoegen.
3. Kies een type doel, bijvoorbeeld een sportdoel, en tik hierop.
4. Kies je activiteit uit een serie met onder andere: Rennen, Fietsen, Loopband enz. In dit
voorbeeld kiezen we Rennen en dat is al geselecteerd.
5. Scrol omlaag en tik voor elke activiteit op een combinatie van Meetwaarde, Periode en Doel:

Activiteiten - stel het aantal keren in dat je die activiteit in de week of maand wilt doen.

Afstand - stel de afstand in die je in de week of maand wilt afleggen.

Actieve tijd - stel de hoeveelheid tijd in die je in de week of maand aan die activiteit wilt
besteden.
6. Scrol omlaag als je klaar bent en tik op OK.
Tip: je kunt doelen ook instellen op de Sports-website.
Belangrijk: nieuwe doelen of wijzigingen aan bestaande doelen worden gesynchroniseerd met je
TomTom Touch tijdens de volgende keer dat je het product aansluit.
Voorbeelden van overzicht sportmodus en grafieken hartslag in rust
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Tip:dit product heeft geen lichaamssamenstellingsfunctie. Als je op zoek bent naar een product
dat het percentage lichaamsvet en spiermassa kan meten, kun je de TomTom Touch Cardio +
Body Composition proberen. Je kunt ook een weegschaal gebruiken die je lichaamssamenstelling
kan meten.

Een lichaamsdoel instellen
Opmerking: je kunt een doel niet direct op je TomTom Touch instellen, daarvoor moet je de
Sports-app of de Sports-website gebruiken.
Tip:dit product heeft geen lichaamssamenstellingsfunctie. Als je op zoek bent naar een product
dat het percentage lichaamsvet en spiermassa kan meten, kun je de TomTom Touch Cardio +
Body Composition proberen. Je kunt ook een weegschaal gebruiken die je lichaamssamenstelling
kan meten.
Als je je voortgang wilt bijhouden, kun je een lichaamsdoel instellen via Sports en zo je gewicht
bijhouden.
Als je een lichaamsdoel wilt instellen, ga je als volgt te werk in de Sports-app:
1. Tik op het tabblad BEHEER.
2. Tik op Beheer doelen.
Er wordt een scherm weergegeven met opties waarmee je een activity trackingdoel, een
sportdoel of een lichaamsdoel kunt toevoegen.
3. Kies een type doel, bijvoorbeeld een lichaamsdoel, en tik hierop.
4. Kies je gewicht.
5. Scrol omlaag en stel je doelgewicht in.
Tip: je kunt je gewichtseenheid veranderen in je profiel in de Sports-app of op de website.
6. Scrol omlaag als je klaar bent en tik op OK.
Tip: je kunt doelen ook instellen op de Sports-website.
Belangrijk: nieuwe doelen of wijzigingen aan bestaande doelen worden gesynchroniseerd met je
TomTom Touch tijdens de volgende keer dat je het product aansluit.
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Telefoonmeldingen
Telefoonmeldingen ontvangen
Belmeldingen
Wanneer je een gesprek ontvangt, trilt je TomTom Touch en wordt er een belpictogram getoond om
aan te geven er een gesprek binnenkomt. Je kunt omlaag swipen of niets doen om het pictogram te
negeren.
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Meldingen voor tekstberichten (sms)
Wanneer je een sms ontvangt, trilt je TomTom Touch en wordt er een berichtenpictogram getoond
om aan te geven er bericht binnengekomen is. Je kunt omlaag swipen of niets doen om het
pictogram te negeren.
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Instellingen
Informatie over Instellingen
Alle instellingen van je TomTom Touch kunnen worden opgegeven met de Sports mobiele app of op
de Sports-website.
Voor je TomTom Touch zijn de volgende instellingen beschikbaar:
De hele dag hartslag
Telefoonmeldingen
Profiel
Voorkeuren
Hartslagzones







De hele dag hartslag
Als je hartslagmeting voor de hele dag wilt in- of uitschakelen, ga je als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.

Open de Sports-app op je mobiele telefoon.
Tik op het tabblad Beheer.
Tik op de afbeelding van je product boven aan het tabblad.
Verplaats de schuifregelaar voor De hele dag hartslag.

Tip: schakel hartslagmeting voor de hele dag uit als je deze niet gebruikt om de levensduur van
de batterij te verlengen.
Zie: Je hartslag bijhouden

Telefoonmeldingen
Als je telefoonmeldingen wilt in- of uitschakelen, ga je als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.

Open de Sports-app op je mobiele telefoon.
Tik op het tabblad Beheer.
Tik op de afbeelding van je product boven aan het tabblad.
Verplaats de schuifregelaar voor Telefoonmeldingen.

Zie: Telefoonmeldingen ontvangen

Profiel
Je moet je profiel instellen met de Sports-app of op de Sports-website. Telkens wanneer je
verbinding maakt met Sports, wordt je profiel naar je TomTom Touch verstuurd.
Selecteer de volgende opties om je gegevens in te stellen:






NAAM
GESLACHT
GEBOORTEDATUM
LENGTE
GEWICHT

De informatie uit je profiel wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:
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Met de geboortedatum kan je TomTom Touch je leeftijd berekenen, die kan worden gebruikt
voor het schatten van je maximale hartslag.
Gewicht en geslacht zijn nodig om het aantal calorieën nauwkeuriger te kunnen berekenen.

Voorkeuren
Je kunt een aantal voorkeuren wijzigen. Dat doe je als volgt:
Sports-website
Klik op je naam (rechterbovenhoek) > Instellingen > tabblad Voorkeuren.
Sports-app
Tik op het menupictogram > Account > Profiel > Voorkeuren.
Je kunt de volgende voorkeuren instellen:






DATUMWEERGAVE
TIJDWEERGAVE (pagina 38)
GEWICHTSEENHEDEN
AFSTANDSEENHEDEN
ENERGIE-EENHEDEN

De tijdweergave wijzigen
Volg de volgende stappen om te schakelen tussen een 12-uurs of een 24-uurs notatie op je
fitnesstracker:
Sports-website
1. Ga naar de instellingen voor voorkeuren op de Sports-website.
2. Kies in Tijdweergave een 12-uurs of 24-uursklok.
3. Sluit de fitnesstracker aan op je computer om je instellingen te synchroniseren.
Sports mobiele app
1. Selecteer het tabblad Beheer in de Sports mobiele app.
2. Tik op Bewerk profiel.
3. Selecteer VOORKEUREN.
4. Tik op Tijdweergave.
5. Kies 12-uurs of 24-uursklok.
6. Tik op Update.
De tijdweergave van je fitnesstracker is nu gewijzigd.

De tijdzone wijzigen
Als je naar een andere tijdzone reist met je fitnesstracker, kun je de tijd wijzigen via een computer
of de Sports-app op je telefoon.
Sports mobiele app
Voor het updaten van de tijdzone via je telefoon, ga je als volgt te werk:
1. Zorg ervoor dat je Bluetooth hebt ingeschakeld op je telefoon.
2. Open de TomTom Sports mobiele app.
3. Swipe het activiteitenscherm omlaag om de tracker met de app te synchroniseren.
De tijdzone wordt dan automatisch geüpdatet zodat deze overeenkomt met de tijdzone op je
telefoon.
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Sports-website
Voor het updaten van de tijdzone met een computer, ga je als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.

Sluit je tracker aan op je computer.
Open Sports Connect.
Klik op het tandwielpictogram om naar het menu Instellingen te gaan.
Schakel het selectievakje voor Synchroniseer klok in, en koppel vervolgens je tracker los en sluit
deze weer aan om de tijd te updaten.
Zo wordt de tijd automatisch geüpdatet.

Hartslagzones
Je kunt het bereik voor je hartslagzones veranderen op de Sports-website.
Klik op je naam (rechterbovenhoek) > Instellingen > tabblad Hartslagzones.
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TomTom Sports-account
Opmerking: het Sports-account is niet hetzelfde als het TomTom- of MyDrive-account. Er is geen
link tussen de drie. Er kunnen meerdere producten zijn gekoppeld aan een Sports-account.
Je TomTom Sports-account is een centrale opslaglocatie voor al je trainings- en sportgegevens.
Als je een account wilt aanmaken, klik je op de knop TomTom Sports Connect of ga je rechtstreeks
naar de website: mysports.tomtom.com.
Je kunt je activiteiten overbrengen naar je Sports-account via TomTom Sports Connect of de
TomTom Sports-app.
Als je activiteiten uploadt naar je TomTom Sports-account, kun je je vorige activiteiten bewaren,
weergeven en analyseren. Je kunt alle meetwaarden van je activiteiten bekijken.
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TomTom Sports Connect
TomTom Sports Connect doet het volgende:




Registreert je TomTom Touch bij je Sports-account.
Update de software op je TomTom Touch als er een nieuwe versie beschikbaar is.
Uploadt informatie over activiteiten naar je Sports-account.
Opmerking: de TomTom Sports Connect-applicatie is een compleet andere applicatie dan de
MyDrive-applicatie.

TomTom Sports Connect installeren
Zie voor instructies Sports Connect downloaden.
Compatibiliteit met computers
TomTom Sports Connect is geschikt voor de volgende besturingssystemen:
Windows®





Windows
Windows
Windows
Windows

10
8 - pc-versie
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 mobiele app
Met de Sports mobiele app kun je je activiteiten uploaden en analyseren en kun je je statistieken
onderweg bekijken.
De TomTom Sports mobiele app doet het volgende:



Verstuurt automatisch informatie over je activiteiten naar je TomTom Sports-account tijdens
synchroniseren met je TomTom Touch.
Biedt een alternatief voor TomTom Sports Connect voor het uploaden van activiteitsgegevens
naar je Sports-account.

Ondersteunde telefoons en mobiele apparaten
iOS
De TomTom Sports-app wordt ondersteund door de volgende telefoons en mobiele apparaten:





iPhone 4S of later
iPod touch 5e generatie
iPad3 of later
Alle iPad mini-modellen.

Android
De TomTom Sports-app vereist Bluetooth Smart (of Bluetooth LE) en Android 4.1 of hoger om te
communiceren met je fitnesstracker. Een aantal Android-apparaten met Bluetooth Smart is getest
om hun compatibiliteit met de Sports-app te bevestigen. Je kunt de compatibiliteit van je telefoon
met de Sports-app controleren via Google Play.
Belangrijk: voor China is Google Play niet toegankelijk en is onze app gepubliceerd in de Wandoujia
Store.
De TomTom Sports-app installeren
Zie: De Sports mobiele app downloaden
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Addendum
Waarschuwingen en gebruiksindicaties
Gebruiksindicaties
TomTom Touch houdt je hartslag, aantal stappen, aantal verbrande calorieën, gelopen afstand,
actieve tijd en slaaptijd bij. Deze waarden helpen je bij het volgen van een actieve lifestyle.
Waarschuwingen
Algemene waarschuwingen voor TomTom Touch
 De TomTom Touch is geen medisch apparaat en dient niet te worden gebruikt voor diagnostische doeleinden of als behandeling. Raadpleeg altijd een dokter voordat je begint met een
trainingsprogramma.
 De TomTom Touch is gemaakt in China.
 Dit is geen speelgoed. Dit product en de bijbehorende accessoires bevatten kleine onderdelen en kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Houd het product uit de buurt van kinderen.
Bij inslikken van de batterij dien je direct medische hulp in te roepen.
 Toegang tot de TomTom Sports-app is vereist om bepaalde functies van dit product te
kunnen gebruiken.
VEILIGHEIDSMEDEDELING
 Het product bevat een lithiumpolymeerbatterij waar je niet bij kunt en die niet kan worden
vervangen. Houd de TomTom Touch buiten het bereik van kinderen. Als je vermoedt dat je
kind de trackermodule heeft ingeslikt, dien je direct medische hulp in te roepen omdat er
ernstig letsel kan ontstaan.
Hartslagmeter/sensor
 De hartslagmeter is geen medisch apparaat en dient niet te worden gebruikt voor diagnostische doeleinden of als behandeling.
 Storing door het signaal van externe bronnen, slecht contact met je pols en andere factoren
kunnen een nauwkeurige registratie of overdracht van hartslaggegevens verhinderen.
TomTom wijst alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze onnauwkeurigheden af.
Hoe TomTom je gegevens gebruikt
Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vind je op:
tomtom.com/privacy.
Veiligheid van het systeem en de batterij
Jouw systeem
Dit product maakt gebruik van een lithium-ionbatterij.
Je mag het systeem niet demonteren, samenpersen, buigen, vervormen, doorboren of verscheuren.
Niet gebruiken in een vochtige, natte en/of corrosieve omgeving. Plaats of bewaar je product niet
op een warme plaats, in sterk direct zonlicht, in of nabij een warmtebron, in een magnetron of in
een drukvat, en stel het niet bloot aan temperaturen van hoger dan 50 °C.
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Laat het navigatiesysteem niet vallen. Als het navigatiesysteem valt, vooral op een harde
ondergrond, en je vermoedt dat het systeem beschadigd is, neem je contact op met de klantenservice.
Als voor je systeem een oplader nodig is, gebruik het dan met de meegeleverde oplader. Wanneer
je oplader moet worden vervangen, ga je naar tomtom.com voor meer informatie over
goedgekeurde opladers voor je systeem.
Operationele temperaturen
-20 °C tot 45 °C.
Batterij van het systeem
Breng geen wijzigingen aan de batterij aan en stel deze niet opnieuw samen. Steek geen vreemde
voorwerpen in de batterij, en stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of
andere vloeistoffen. Stel de batterij niet bloot aan brand- en explosiegevaar of andere gevaren.
Vermijd kortsluiting in de batterij en laat geen metaalgeleidende voorwerpen in aanraking komen
met de batterijpolen.
Gebruik de batterij uitsluitend voor het beoogde systeem.
Waarschuwing: als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij bestaat er kans op
ontploffing.
De batterij mag niet door de gebruiker worden vervangen; probeer dit dan ook niet. Als je
problemen hebt met de batterij, neem dan contact op met de klantenservice van TomTom.
De genoemde gebruiksduur van de batterij is de maximale gebruiksduur. De maximale gebruiksduur
kan alleen worden behaald onder bepaalde atmosferische omstandigheden. De geschatte maximale
gebruiksduur is gebaseerd op het profiel van de gemiddelde gebruiker.
Raadpleeg deze Veelgestelde vragen: tomtom.com/batterytips voor tips over het verlengen van de
gebruiksduur van de batterij.
Als je je niet houdt aan deze richtlijnen, kan er zuur uit de batterij lekken of kan de batterij heet
worden, ontploffen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. Je mag de batterij niet
doorboren, openen of uit elkaar halen. Als de batterij lekt en je in aanraking komt met de gelekte
vloeistof, moet je jezelf grondig afspoelen met water en onmiddellijk een arts raadplegen. Uit
veiligheidsoverwegingen en om de levensduur van de batterij te verlengen, moet je het product uit
je voertuig verwijderen als je niet rijdt en het op een koele, droge plaats bewaren. Het is niet
mogelijk de batterij op te laden bij lage temperaturen (onder 0 °C) of hoge temperaturen (boven 45
°C).
Informatie over het weggooien van de batterij
DE BATTERIJ IN DIT PRODUCT MOET WORDENGERECYCLED OF OP GEPASTE WIJZE WORDEN
VERWIJDERD VOLGENS DE PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING EN MAG NIET ALS ONGESORTEERD
HUISHOUDELIJK AFVAL WORDEN AFGEVOERD. OP DEZE MANIER LEVER JE EEN POSITIEVE BIJDRAGE
AAN HET MILIEU. GEBRUIK JE TOMTOM-SYSTEEM ALLEEN MET HET MEEGELEVERDE DC-SNOER
(AUTO-OPLADER/ACCUKABEL), AC-ADAPTER (THUISOPLADER) IN EEN GOEDGEKEURDE HOUDER OF
DOOR DE MEEGELEVERDE USB-KABEL AAN TE SLUITEN OP EEN COMPUTER OM DE BATTERIJ OP TE
LADEN.
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AEEA - afvoer van elektronisch afval
In de EU/EER is dit product voorzien van het vuilnisbaksymbool op het product en/of verpakking,
zoals vereist in richtlijn 2012/19/EU (AEEA). Dit product mag niet worden verwerkt als huishoudelijk
afval of worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking
moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke
inzamelpunt voor recycling.
Buiten de EU/EER heeft het vuilnisbaksymbool mogelijk niet dezelfde betekenis. Meer informatie
over de nationale recyclingopties kun je opvragen bij de lokale, verantwoordelijke autoriteiten. Het
is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te voldoen aan lokale wetgeving bij het
weggooien van dit product.

R&TTE-richtlijn
TomTom verklaart hierbij dat de producten en accessoires van TomTom voldoen aan alle essentiële
vereisten en overige relevante bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring is te vinden op: tomtom.com/legal.

Modelnummer
TomTom Touch Cardio Fitness Tracker: 1AT00
Meegeleverde accessoires
 Oplaadkabel
 Verkorte handleiding
Conformiteitsverklaringen (EU)
De conformiteitsverklaringen voor alle TomTom-producten vind je hier:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/
Technische specificaties voor TomTom-fitnesstrackers
Gebruiksduur van
de batterij

Tot 5 dagen

Schermresolutie

128 x 32 pixels

Schermgrootte

5,58 x 22,38 mm

Dikte

11,5 mm

Gewicht

10 g

Polsmaat

121–169 mm (small)

140–206 mm (large)

Stroomtoevoer

USB-kabel

USB-voeding van 5 v, DC, 500 mA
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Type BF apparatuur

Jaar van productie
Jaar van productie: 2017
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Kennisgevingen over copyright
© 1992 - 2017 TomTom. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het 'twee-handenlogo' zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar tomtom.com/legal voor beperkte garantie en licentieovereenkomsten voor
eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.
© 1992 - 2017 TomTom. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal is eigendom van en onderhevig
aan bescherming onder auteursrechten en/of databankenrechten en/of andere rechten voor
intellectueel eigendom van TomTom of diens leveranciers. Het gebruik van dit materiaal is
onderhevig aan de voorwaarden van een licentieovereenkomst. Onbevoegd kopiëren of publiceren
van dit materiaal leidt tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid.
Linotype, Frutiger en Univers zijn handelsmerken van Linotype GmbH, gedeponeerd bij het U.S.
Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in bepaalde andere rechtsgebieden.
MHei is een handelsmerk van The Monotype Corporation en is mogelijk gedeponeerd in bepaalde
rechtsgebieden.
Android, Google Now, Google Earth en de badge 'Download via Google Play'
Android, Google Now, Google Earth en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
Windows®
Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
TWITTER
TWITTER, TWEET, RETWEET en het Twitter-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Twitter, Inc.
of haar dochterondernemingen.
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac en de badge 'Download via de App Store'
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac en het Apple-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van
Apple Inc. in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.
Bluetooth®

Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en deze merken worden door TomTom onder licentie gebruikt. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
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-code
De software die in dit product is opgenomen, bevat AES-code die valt onder het copyright (c)
1998-2008, Brian Gladman, Worcester, Verenigd Koninkrijk. Alle rechten voorbehouden.
Licentievoorwaarden:
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Herdistributie en gebruik van deze software (met of zonder wijzigingen) is toegestaan zonder
betaling van vergoedingen of royalty's mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Bij herdistributie van de broncode moet deze broncode de bovengenoemde copyrightinformatie
bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.
Bij binaire distributie moet de meegeleverde documentatie de bovengenoemde copyrightinformatie
bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.
De naam van de copyrighthouder mag niet worden gebruikt om producten die zijn gemaakt met
deze software, te onderschrijven zonder specifieke schriftelijke toestemming.
Calorieberekeningen
Calorieberekeningen in deze producten zijn gebaseerd op MET-waarden afkomstig van:
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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