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Velkommen
Denne brukerhåndboken forklarer alt du trenger å vite om den nye TomTom Touch din.
Hva er egentlig en treningsenhet?
TomTom Touch sporer aktivitetene dine i løpet av dagen og hjelper deg med å bli mer aktiv.
Hva er de viktigste funksjonene?
TomTom Touch har en berøringsskjerm og kan spore skritt, kalorier, aktiv tid, distanse, søvn og
puls.
Tips: Selv om dette er et TomTom-produkt, har det ikke GPS og tilbyr ingen navigasjonsfunksjon.
Hvis du ser etter et produkt som måler løpe- og sykkelrutene dine på kartet og beregner
hastighet, tempo og distanse nøyaktig, bør du prøve en TomTom-GPS-sportsklokke.
Her er noen gode steder å starte i denne brukerhåndboken:






Hurtigstart
Om treningsenheten
Bruke treningsenheten
Lade treningsenheten
Treningsenheten og vann
Tips: Du finner også svar på vanlige spørsmål på tomtom.com/support. Velg TomTom Touch fra
listen, eller angi et søkeord.

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

4

Treningsenheten
Om treningsenheten

1. Feste remmen – sett inn begge pinnene i remmen for å sikre at TomTom Touch blir festet
ordentlig.
2. Berøringsskjerm – sveip gjennom berøringsskjermen for å få en oversikt over dataene for
aktivitetsmåling og de forskjellige modusene.
Sveip NED for å gå til skjermene over klokkeskjermen. Disse skjermene er som følger:

Puls

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

Skritt

Forbrent energi eller kalorier

Distanse

Aktiv tid

Søvnvarighet
Tips: Alle disse skjermene viser også fremgang mot et mål hvis dette er angitt.
3. Rundt målikon – hvis du har et daglig aktivitetsmål, er det et rundt målikon over den valgte
målingen eller klokken som viser for eksempel skritt. Dette målikonet fylles opp hver dag etter
hvert som du beveger deg nærmere målet.
Tips: Det er angitt et standardmål på 10 000 skritt.
4. Klokkeskjerm – når du vekker enheten ved å trykke på en knapp, ser du klokkeskjermen. Sveip
opp eller ned fra klokkeskjermen for å se målinger og moduser.
5. Knapp – trykk på knappen for å vekke enheten eller koble den til en smarttelefon.
Merk: For å sveipe på berøringsskjermen drar du fingeren langs berøringsskjermen ovenfra og ned
for å sveipe NED eller nedenfra og opp for å sveipe OPP.
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Bruke treningsenheten
Det er viktig at du tar på deg TomTom Touch på riktig måte for å få best mulig ytelse fra
pulsmåleren. Se Pulsmåleren hvis du vil ha mer informasjon om hvordan denne måleren fungerer.
Hvis du har problemer med å få en nøyaktig pulsmåling, må du kontrollere at du har på deg
TomTom Touch på følgende måte:



Festet stramt, men ikke så stramt at det er ubehagelig.
Plassert over håndleddet.



Du får mest nøyaktige resultater fra pulsmåleren når du har varmet opp.
Viktig: Du må stå STILLE til pulsen oppdages for å få nøyaktige målinger.

Rengjøre treningsenheten
Det er viktig å holde treningsenheten ren, spesielt hvis du har svettet.






Enheten kan rengjøres ved å tørke med en fuktig klut og bruke mild såpe til å fjerne skitt og
smuss.
Ikke bruk håndsåpe, kroppssåpe, oppvaskmiddel, våtservietter, rengjøringskluter eller
vaskemiddel. Disse tingene kan bli sittende under båndet og irritere huden.
Tørk alltid av enheten før du tar den på igjen. Selv om treningsenheten er vanntett, kan huden
bli irritert hvis du har på deg et vått bånd over lengre tid.
Ikke utsett treningsenheten for sterke kjemikalier som løsemidler, og vær forsiktig så du ikke
skraper eller skader pulssensoren når du rengjør modulen.
Hvis du har eksem, allergier eller astma, er det høyere sannsynlighet for at huden din blir
irritert eller du får allergiske reaksjoner fra en enhet man bærer på kroppen. Selv om du ikke
har en av disse tilstandene, bør du slutte å bære enheten hvis huden på håndleddet blir rød
eller irritert. Hvis symptomene varer lengre enn 2–3 dager etter at du har sluttet å bære
enheten, må du kontakte hudlege.

Pulsmåleren
TomTom Touch har en innebygd pulsmåler som hjelper deg med å trene mer effektivt.
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Slik fungerer måleren
Pulsen måles ved å bruke lys til å måle endringer i blodsirkulasjonen. Dette gjøres oppå håndleddet
ditt. Enheten lyser et lys gjennom huden og på kapillarårene rett under huden, der den registrerer
hvordan lyset reflekteres.
Pulsmålerens ytelse påvirkes verken av fettprosent eller kroppshår. Den påvirkes imidlertid av
plasseringen til TomTom Touch på håndleddet, hudfarge, hudtype og om du har varmet opp.
Bruke pulsmåleren
Se Bruke treningsenheten for å få best mulig ytelse fra pulsmåleren. Kontinuerlig pulsmåling er slått
PÅ som standard.

Ta modulen ut av remmen
Du må ta TomTom Touch ut av remmen for å lade den eller koble den til Sports Connect via
datamaskinen din.
Slik tar du TomTom Touch ut av remmen:
1. Trykk bestemt på den øvre delen av modulen til den spretter ut av remmen.

2. Når du skal sette TomTom Touch-modulen tilbake i remmen, utfører du trinn 1 i motsatt
rekkefølge ved å sette modulen inn i remmen med knappeenden først.
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Lade treningsenheten
Viktig: Du kan lade TomTom Touch ved hjelp av datamaskinen din eller en hvilken som helst
USB-vegglader.
Slik lader du TomTom Touch:
1. Ta TomTom Touch ut av remmen. Se Ta klokken ut av klokkeremmen hvis du vil ha mer
informasjon.
2. Koble modulen til den lille kontakten på micro-USB-kabelen som fulgte med i esken.
3. Koble den største USB-kontakten til enten datamaskinen eller en vegglader.
4. TomTom Touch begynner å lade og viser følgende animerte ikoner:

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

Datalagring
TomTom Touch kan lagre flere dager med sportsaktiviteter.
Når TomTom Touch kobles til Sports Connect eller Sports-mobilappen, blir alle aktivitetsdataene
automatisk fjernet og lastet opp til Sports-kontoen din.

Batteriinformasjon
Batteritid
Opptil 5 dager.
Ladetider
 Lade til 90 %: 40 minutter
 Fullstendig lading til 100 %: 1 time
Tips for å øke batterilevetiden
 Slå av telefonvarsler i Sports-mobilappen.
 Slå av pulsovervåkning hele døgnet i Sports-mobilappen.
Denne funksjonen er slått av som standard fordi den kan bruke opp batteriet hvis den blir
stående på.
 Hvis du slår av Bluetooth på telefonen din, tappes batteriet på TomTom Touch raskere. Hold
Bluetooth® aktivert på telefonen din for å få en mer strømeffektiv kommunikasjon mellom
enhetene. Hold TomTom Touch innenfor Bluetooth-rekkevidden til den sammenkoblede mobilenheten.
 Hvis du ikke bruker en telefon sammen med TomTom Touch, bør du utføre en nullstilling for å
få slutt på at TomTom Touch leter etter en telefon. Hvis du sammenkoblet TomTom Touch med
Sports-mobilappen, men ikke lenger bruker telefonen sammen med TomTom Touch, bruker
TomTom Touch strøm på å prøve å koble til telefonen. I dette tilfellet kan du utføre en nullstilling for å få TomTom Touch til å glemme telefonen din, slik at batteritiden blir lengre.
 Koble til Sports Connect ofte for å sikre at du mottar programvareoppdateringer. Programvareoppdateringer kan inneholde energibesparende forbedringer.
 Unngå ekstreme temperaturer. Driftsområdet er –20 °C (–4 °F) til 45 °C (113 °F).
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Nullstille klokken
Myk nullstilling
Det utføres en myk nullstilling hver gang du kobler TomTom Touch fra en vegglader eller datamaskin.
Følg denne fremgangsmåten for å utføre en myk nullstilling:
1. Koble TomTom Touch til en vegglader eller datamaskin.
Vent til et batterisymbol vises på TomTom Touch.
Hvis du bruker en datamaskin, må du vente til Sports Connect er ferdig med å oppdatere
TomTom Touch.
2. Koble TomTom Touch fra veggladeren eller datamaskinen.
Programvaren på TomTom Touch starter på nytt. Du har nå fullført en myk nullstilling på
TomTom Touch.
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger
Viktig: Når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene i Sports Connect, blir alle personlige data og
innstillinger slettet fra TomTom Touch. Denne handlingen kan ikke angres.
Du bør bare tilbakestille til fabrikkinnstillingene som siste utvei for å gjenopprette TomTom Touch,
eller hvis du virkelig ønsker å fjerne data og innstillinger.
En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene installerer programvaren på TomTom Touch på nytt og
fjerner følgende:



aktivitetene dine
innstillingene dine på TomTom Touch og i Sports Connect

Merk: Hvis du bruker Sports-mobilappen, må du sørge for at smarttelefonen glemmer TomTom
Touch, og sammenkoble dem på nytt på følgende måte:



Android™ – Koble fra eller glem TomTom Touch i menyen for Bluetooth-innstillinger på
Android-enheten.
iOS – Gå til iOS-skjermen for Bluetooth-innstillinger, klikk på ikonet (i) bak TomTom
Touch-navnet, og velg Glem denne enheten.

Viktig: Når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, må du ikke koble fra TomTom Touch før Sports
Connect er ferdig med å gjenopprette den. Dette kan ta flere minutter. Kontroller eventuelle
meldinger som vises i Sports Connect, før du kobler fra.
Følg denne fremgangsmåten for å utføre en nullstilling av fabrikkinnstillingene:
1. Koble TomTom Touch til datamaskinen, og vent til Sports Connect er ferdig med å oppdatere
den.
2. Klikk på tannhjulikonet i Sports Connect for å åpne menyen Innstillinger.
3. Klikk på knappen Nullstill.
4. La TomTom Touch være tilkoblet når Sports Connect-vinduet lukkes.
Sports Connect installerer programvaren på TomTom Touch.
5. La TomTom Touch være tilkoblet mens Sports Connect åpnes.
6. Følg instruksjonene i Sports Connect for å konfigurere TomTom Touch.

Treningsenheten og vann
TomTom Touch oppfyller IPx7-standarden for vannbestandighet. Det betyr at du kan bruke den
utendørs i regnvær og i dusjen, men den skal IKKE brukes til svømming. Treningsenheten har ikke
sensorer som måler svømmedata.
9
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Hurtigstart
Last ned Sports Connect
1. Last ned TomTom Sports Connect fra tomtom.com/123, og installer den på datamaskinen din.
TomTom Sports Connect er gratis.
2. Når du skal koble TomTom Touch til datamaskinen, trykker du bestemt på den øvre delen av
modulen til den spretter ut av remmen.

3. Koble modulen til datamaskinen din ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med TomTom Touch.

4. Vent til TomTom Touch-modulen er ladet. Trykk på knappen for å se ladenivået til batteriet.
Tips: Du kan også lade enheten uten å installere Sports Connect på datamaskinen din. Det tar
40 minutter å lade batteriet til 90 % og én time å lade det til 100 %.
5. Sports Connect åpnes automatisk når du kobler TomTom Touch til datamaskinen.
Følg instruksjonene på skjermen i Sports Connect for å komme i gang, laste ned programoppdateringer og registrere enheten din.
Neste: Registrere deg
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Registrere deg
Sports-nettstedet åpnes under konfigureringen av Sports Connect.

Opprett en konto, eller logg på med en eksisterende konto.
Merk: Pass på at profilinformasjonen din (høyde, vekt, alder og kjønn) er riktig utfylt, enten du
oppretter en konto eller logger deg på med en eksisterende konto. Denne informasjonen er
nødvendig for presis sporing av aktiviteten din.
På Sports-nettstedet kan du se aktivitetene dine, statistikken din og fremgangen din.
Viktig: Du bør koble TomTom Touch til datamaskinen regelmessig for å lade den og få de nyeste
programvareoppdateringene.
Neste: VALGFRITT: Få Sports-mobilappen

VALGFRITT: Skaff deg TomTom Sports-appen
Viktig: Selv om du kan bruke TomTom Touch uten Sports-mobilappen, anbefaler vi at du installerer
mobilappen hvis du har en mobilenhet, slik at du kan utnytte alle de tilgjengelig funksjonene fullt
ut.
Du kan bruke TomTom Sports-appen til å laste opp og analysere aktivitetene dine og se statistikkene
dine mens du er på farten. Tilkobling til Sports-appen er valgfritt, og samme informasjon finner du
ved å bruke Sports Connect på datamaskinen din.
Last ned appen, og følg instruksjonene på skjermen.
Google Play™
Apple App Store
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Tips: TomTom Touch bruker Bluetooth Low Energy (BLE) til å kommunisere med TomTom
Sports-appen.
Viktig: Hvis du trenger mer hjelp til å sammenkoble TomTom Touch med telefonen din, kan du se
Sammenkobling med mobilenheten din.
Neste: Bruke TomTom Touch

Spore den daglige aktiviteten din
Trykk på knappen for å aktivere skjermen med klokkeslettet.
Sveip til skjermene under urskiven for å se aktivitetsstatistikkene for skritt, distanse gått, forbrente
kalorier, søvn og aktiv tid.
Sveip til skjermbildene over urskiven for å se pulsen din eller starte en aktivitet.

Du kan også sette et mål for aktiv tid eller en sportsaktivitet i Sports-mobilappen eller på
Sports-nettstedet. Hvis du vil se fremgangen mot målsettingen din, pulsovervåkning hele døgnet,
trender og generell fremgang, synkroniserer du TomTom Touch med Sports-mobilappen på telefonen
din eller med Sports Connect på datamaskinen din.
Neste: Bruke sportsmodus
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Bruke sportsmodus
Sportsmodus kan brukes til alle sportsaktiviteter. Denne start-stopp-modusen registrerer tid, puls og
forbrente kalorier basert på pulsen din. Denne modusen kan brukes til alle sportsaktiviteter,
bortsett fra svømming og andre vannaktiviteter.
Du kan også spore alle aktivitetene dine i Sports-appen eller på Sports-nettstedet.
Merk: Distanse vises ikke under en sportsaktivitet på TomTom Touch eller i appen fordi TomTom
Touch ikke har GPS.
Viktig: Du kan ha på deg TomTom Touch i dusjen, men den blir ødelagt hvis du har den på deg mens
du svømmer eller hopper ned i vann.
1. Når du skal starte en aktivitet i sportsmodus, sveiper du til skjermbildene over klokken, der du
vil se treningsikonet.

2. Trykk kort på knappen for å begynne å ta opp en aktivitet.
En vibrering bekrefter at aktiviteten tas opp.
3. Mens du registrerer en aktivitet, trykker du på knappen én gang for å aktivere skjermen, og
deretter sveiper du opp for å se aktiv tid, forbrente kalorier, puls og klokkeslett.
4. For å slutte å registrere aktiviteten din trykker du på knappen én gang for å vekke skjermen, så
sveiper du til du ser flagget som angir at aktiviteten er ferdig, og til slutt trykker du på knappen
igjen for å stoppe aktiviteten, eller du kan dobbelttrykke på siden av modulen til du kjenner en
vibrasjon og ser et hakemerke på skjermen.
5. Når du har registrert en aktivitet, synkroniserer du den ved å koble TomTom Touch til
Sports-mobilappen på telefonen din, eller til Sports Connect på datamaskinen din.
Tips: Etter treningsøkten kan du dele aktivitetene dine på sosiale medier
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Sammenkobling med mobilenheten din
Sammenkobling med en iOS-enhet
TomTom Sports-mobilappen gjør det mulig å laste opp aktivitetsdata fra TomTom Touch til TomTom
Sports ved hjelp av en smarttelefon. Den tillater også automatiske opplastinger til en rekke andre
nettsider.
Hvis en nyere versjon av Sports-appen er tilgjengelig, kan du laste den ned fra App Store. Hvis en
nyere versjon av programvaren for treningsenheten er tilgjengelig, kan du laste den ned ved hjelp
av PC-programmet Sports Connect.
Følg denne fremgangsmåten for å koble iOS-enheten til treningsenheten:
1. Treningsenheten må være koblet til en strømkilde. Hvis du kobler den til datamaskinen, må du
vente til PC-programmet Sports Connect har oppdatert enheten, før du fortsetter.
2. Sørg for at du har en fungerende Internett-tilkobling på iOS-enheten.
3. Sørg for at treningsenheten og iOS-enheten er i nærheten av hverandre.
4. Sørg for at Bluetooth er slått på i innstillingene på iOS-enheten.
5. På treningsenheten trykker du på knappen for å aktivere skjermen, sveiper skjermen til du ser
Bluetooth- og smarttelefonikonene, og trykker på knappen på nytt.
6. Start Sports-mobilappen, og trykk på Enhet på skjermen Aktiver enheten.
7. Trykk på navnet på treningsenheten når det vises.
8. På iOS-enheten angir du pinkoden som vises på treningsenheten, og trykker på Sammenkoble.
Enhetene skal nå være sammenkoblet. Se nedenfor for feilsøkingsinstruksjoner hvis du opplever
problemer ved sammenkobling av treningsenheten.
Hvis du åpner mobilappen på telefonen og den prøver å koble til treningsenheten, kan det være
nødvendig å vekke treningsenheten ved å trykke på knappen.
Problemløsning
Hvis du opplever problemer ved sammenkobling av treningsenheten, følger du fremgangsmåten
nedenfor:




Kontroller at du bruker den nyeste versjonen av TomTom Touch-programvaren. Hvis en nyere
versjon er tilgjengelig, kan du laste den ned ved hjelp av PC-programmet Sports Connect.
Kontroller at du bruker den nyeste versjonen av mobilappen. Hvis en nyere versjon er
tilgjengelig, finner du den i App Store.
Glem den sammenkoblede treningsenheten på iOS-enheten, og prøv å koble den til på nytt:
1. Gå til iOS-skjermen for Bluetooth-innstillinger på iOS-enheten, klikk på ikonet (i) bak navnet
på treningsenheten, og velg Glem denne enheten. Prøv å koble til treningsenheten på nytt
ved å følge sammenkoblingsinstruksjonene ovenfor. Hvis den fremdeles ikke virker, fortsetter du med feilsøkingstrinnene nedenfor.
2. Start iOS-enheten på nytt.
3. Avinstaller og installer Sports-mobilappen på nytt fra App Store.
4. Slå av Bluetooth, og slå det på igjen.
5. Start treningsenheten på nytt ved å koble til en strømkilde.
iOS-enheten og treningsenheten er nå fullstendig koblet fra og nullstilt.
6. Start Sports-mobilappen på iOS-enheten.
7. Fortsett med sammenkoblingen som beskrevet i sammenkoblingsinstruksjonene ovenfor (fra
trinn 5).
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Sammenkobling med en Android-enhet
TomTom Sports-mobilappen gjør det mulig å laste opp aktivitetsdata fra TomTom Touch til TomTom
Sports ved hjelp av en smarttelefon. Den tillater også automatiske opplastinger til en rekke andre
nettsider.
Før du sammenkobler treningsenheten med Android-enheten, må du sørge for at du bruker den
nyeste versjonen av TomTom Sports-appen, og at den nyeste versjonen av programvaren for
treningsenheten er installert. Hvis en nyere versjon av Sports-appen er tilgjengelig, kan du laste den
ned fra Play Store. Hvis en nyere versjon av programvaren for treningsenheten er tilgjengelig, kan
du laste den ned ved hjelp av PC-programmet Sports Connect.
Følg disse trinnene for å sammenkoble Android-enheten din med TomTom Touch:
1. Kontroller at Android-enheten er kompatibel med TomTom Sports-appen. Du finner mer
informasjon om kompatible enheter på Google Play.
2. Sørg for at du har en fungerende Internett-tilkobling på smarttelefonen.
3. Treningsenheten må være koblet til en strømkilde. Hvis du kobler den til datamaskinen, må du
vente til PC-programmet Sports Connect har oppdatert enheten, før du fortsetter.
4. Sørg for at treningsenheten og Android-enheten er i nærheten av hverandre.
5. Slå på Bluetooth i innstillingene på Android-enheten.
6. Start TomTom Sports-mobilappen på Android-enheten.
7. På treningsenheten trykker du på knappen for å aktivere skjermen, sveiper skjermen til du ser
Bluetooth- og smarttelefonikonene, og trykker på knappen på nytt.
8. Trykk på Enhet på skjermen Aktiver enheten i mobilappen.
Android-enheten viser Søker.
9. Trykk på navnet på enheten når det vises.
10. Når navnet på treningsenheten vises i listen på skjermen Søker, trykker du på det og godtar
forespørselen om sammenkobling.
Viktig: Se etter forespørselen om sammenkobling for treningsenheten på Android-varsellinjen.
På noen Android-enheter vises sammenkoblingsvarselet på Android-varsellinjen etter at du har
valgt treningsenheten du vil koble til. Noen Android-enheter viser et hurtigvindu, mens andre
ikke viser noe som helst. Enheter som viser en forespørsel om sammenkobling, krever at du
godtar sammenkoblingen i løpet av noen sekunder.
11. I Sports-mobilappen angir du PIN-koden som vises på treningsenheten.
12. Trykk på Fullført når Sports-appen og treningsenheten er sammenkoblet.
Treningsenheten og Sports-appen er nå sammenkoblet. Se nedenfor for feilsøkingsinstruksjoner hvis
du opplever problemer ved sammenkobling av treningsenheten.
Hvis du åpner mobilappen på telefonen og den prøver å koble til treningsenheten, kan det være
nødvendig å vekke treningsenheten ved å trykke på knappen. Dra ned skjermen Aktiviteter i appen
for å synkronisere. Hvis du har problemer med å synkronisere appen, kan du synkronisere
aktivitetene dine ved hjelp av PC-programmet Sports.
Hvis du oppgraderer Android-enhetsversjonen, må du vanligvis koble treningsenheten fra og til igjen
ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
Problemløsning
Tips: Stedstjenester må slås PÅ for enkelte Android-telefoner.
Hvis du ikke kan koble treningsenheten din til Sports-appen, anbefaler vi at du opphever sammenkoblingen med Android-enheten fullstendig før du sammenkobler enhetene igjen ved å følge denne
fremgangsmåten:
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1. Koble fra eller glem treningsenheten på menyen for Bluetooth-innstillinger på Android-enheten.
Prøv å koble til treningsenheten på nytt ved å følge sammenkoblingsinstruksjonene ovenfor.
Hvis den fremdeles ikke virker, fortsetter du med feilsøkingstrinnene nedenfor.
2. Avinstaller og installer Sports-mobilappen på nytt fra Google Play.
3. Start Android-enheten på nytt.
4. Slå av Bluetooth, og slå det på igjen.
5. Start treningsenheten på nytt ved å koble til en strømkilde.
Android-enheten og treningsenheten er nå fullstendig koblet fra og nullstilt.
6. Start Sports-mobilappen på Android-enheten.
7. Fortsett med sammenkoblingen som beskrevet i sammenkoblingsinstruksjonene ovenfor (fra
trinn 7).
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Synkronisere data med mobilenheten
Slik synkroniserer du data
Du kan laste opp eller synkronisere aktivitetsdata fra TomTom Touch til Sports-mobilappen ved
hjelp av en smarttelefon. Du kan også synkronisere ved å koble TomTom Touch til datamaskinen
din.
Viktig: Når du kobler TomTom Touch fra en strømkilde etter at du har ladet et flatt batteri, blinker
0:00 på skjermen. Dette betyr at TomTom Touch må synkroniseres.
Bruke smarttelefonen
1. På telefonen din må du kontrollere at du har en fungerende Internett-tilkobling og at Bluetooth
er slått på.
2. Sørg for at TomTom Touch og smarttelefonen er sammenkoblet.
3. Sørg for at TomTom Touch og smarttelefonen befinner seg nær hverandre.
4. Trykk på knappen på TomTom Touch for å vekke skjermen.
5. Åpne Sports-appen på smarttelefonen.
6. Gå til Aktiviteter-skjermbildet.
7. Sveip nedover til du ser en grønn sirkel.
Appen synkroniserer aktivitetsdatainnstillingene dine med TomTom Touch.
Bruke datamaskinen
1. Når du skal koble TomTom Touch til datamaskinen, trykker du bestemt på den øvre delen av
modulen til den spretter ut av remmen.
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2. Koble modulen til datamaskinen din ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med TomTom Touch.

Sports Connect åpnes automatisk når du kobler TomTom Touch til datamaskinen.
Sports Connect synkroniserer automatisk aktivitetsdatainnstillingene dine med TomTom Touch.

Problemløsning
Du kan laste opp eller synkronisere aktivitetsdata fra TomTom Touch til Sports-mobilappen ved
hjelp av en smarttelefon. Du kan også synkronisere ved å koble TomTom Touch til datamaskinen
din.
Det kan av og til forekomme at synkroniseringen ikke fungerer, så her er noen trinn du kan prøve
hvis dette skulle skje:
iOS-enhet
 Kontroller at du bruker den nyeste versjonen av TomTom Touch-programvaren. Hvis en nyere
versjon er tilgjengelig, kan du laste den ned ved hjelp av PC-programmet Sports Connect.
 Kontroller at du bruker den nyeste versjonen av mobilappen. Hvis en nyere versjon er
tilgjengelig, er den oppført i App Store.
 Glem den sammenkoblede treningsenheten på iOS-enheten, og prøv å koble den til på nytt:
1. Gå til iOS-skjermen for Bluetooth-innstillinger på iOS-enheten, klikk på ikonet (i) bak navnet
på treningsenheten, og velg Glem denne enheten. Prøv å koble til treningsenheten på nytt
ved å følge sammenkoblingsinstruksjonene ovenfor. Hvis den fremdeles ikke virker, fortsetter du med feilsøkingstrinnene nedenfor.
2. Start iOS-enheten på nytt.
3. Avinstaller og installer Sports-mobilappen på nytt fra App Store.
4. Slå av Bluetooth, og slå det på igjen.
5. Start treningsenheten på nytt ved å koble til en strømkilde.
iOS-enheten og treningsenheten er nå fullstendig koblet fra og nullstilt.
6. Start Sports-mobilappen på iOS-enheten.
7. Fortsett sammenkobling som beskrevet i sammenkoblingsinstruksjonene fra trinn 5 i Sammenkobling med en iOS-enhet.
Android-enhet
1. Koble fra eller glem treningsenheten på menyen for Bluetooth-innstillinger på Android-enheten.
Prøv å koble til treningsenheten på nytt ved å følge sammenkoblingsinstruksjonene ovenfor.
Hvis den fremdeles ikke virker, fortsetter du med feilsøkingstrinnene nedenfor.
2. Avinstaller og installer Sports-mobilappen på nytt fra Play Store.
3. Start Android-enheten på nytt.
4. Slå av Bluetooth, og slå det på igjen.
5. Start treningsenheten på nytt ved å koble til en strømkilde.
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Android-enheten og treningsenheten er nå fullstendig koblet fra og nullstilt.
6. Start Sports-mobilappen på Android-enheten.
7. Fortsett sammenkobling som beskrevet i sammenkoblingsinstruksjonene fra trinn 7 i Sammenkobling med en Android-enhet.
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Registrere formen din
Om aktivitetsmåling
Du bruker TomTom Touch til å registrere hvor aktiv du er. Her er noen av tingene du kan gjøre:







Opprett et kroppsmål for kroppsfett, muskler eller vekt.
Opprett et skrittmål for antall skritt per dag eller per uke.
Opprett et sportsmål, for eksempel for sykling, løping eller trening på treningsstudio.
Registrer tid brukt på fysisk aktivitet, skritt, forbrente kalorier og tilbakelagt distanse.
Se den daglige og ukentlige fremgangen for målene dine.
Last opp dataene dine for aktivitetsmåling til TomTom Sports-nettstedet og TomTom
Sports-mobilappen.

Gjennomgå aktivitet i Sports
Du kan se fremgangen din mot det daglige målet for aktivitetsmåling både i Sports-mobilappen og
på Sports-nettstedet. Det du ser, vil være oppdatert og reflektere forrige gang data ble synkronisert
fra TomTom Touch.
Se Brukerhåndbok for TomTom Sports-app.

Informasjon registrert av TomTom Touch
TomTom Touch måler automatisk søvntid og aktiv tid, forbrente kalorier og distanse. Beregningene
er basert på innebygde puls- og bevegelsessensorer samt brukerprofilen din, som inneholder alder,
kjønn, høyde og vekt.
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Merk: TomTom Touch inneholder ingen GPS-chip. Derfor er distansestatistikken beregnet ut fra
skrittene.
Du kan se statistikk for hver dag ved å sveipe gjennom skjermene under klokken på TomTom Touch.
Du kan også se statistikken på Sports-nettstedet og i Sports-appen når du synkroniserer TomTom
Touch.
I appen og på nettstedet kan du se statistikk for en spesifikk treningsøkt samt fremgang totalt sett
og fremgang mot eventuelle mål du har angitt.
Tips: Du kan også se pulsmåling for hele døgnet hvis du har aktivert pulsovervåkning hele døgnet i
enhetsmenyen i Sports-appen.
Nøyaktigheten til aktivitetsmålingen
Formålet med aktivitetsmåling er å gi deg informasjon som fremmer en aktiv og sunn livsstil.
TomTom Touch bruker både sensorer og beregninger for å måle aktivitet. Dataene og informasjonen
du mottar, er en grundig beregning av aktiviteten din, men ikke nødvendigvis helt nøyaktig. Dette
inkluderer data om skritt, søvn, distanse og kalorier.

Måle aktivitet hele døgnet
1. Sveip skjermen for å vise aktivitetsdataene.
Følgende data er tilgjengelige:

Skritt

Distanse tilbakelagt

Aktiv tid

Søvntid

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

Tips: Du kan angi mål og vise tidligere resultater i Sports-appen eller på Sports-nettstedet.
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Måle puls
TomTom Touch har valgfri pulsovervåkning hele døgnet. Når pulsovervåkning hele døgnet er slått
på, kan treningsenheten kontrollere pulsen svært regelmessig i løpet av dagen og natten.
Pulsinformasjon forbedrer beregningene av kalorier og aktiv tid og gir en god oversikt over
aktivitetene dine i løpet av dagen.
Merk: Hvis du vil at batteriet skal vare lenger, kan du slå av pulsovervåkning hele døgnet når det
ikke er i bruk. Denne funksjonen er slått PÅ som standard.
Slik ser du en øyeblikkelig pulsmåling:
1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen.
2. Fra klokkeskjermen sveiper du ned tre ganger til du ser hjerteikonet.
3. Vent noen sekunder til du ser nåværende puls i slag per minutt (bpm).

4. Hvis puls ikke vises, trykker du på knappen for å prøve på nytt. I tillegg kan du prøve å stramme
TomTom Touch på håndleddet eller flytte den lenger opp på håndleddet.
Vise pulsen i Sports-mobilappen
Se Brukerhåndbok for TomTom Sports-app.
Vise pulsen på Sports-nettstedet
1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Klikk på All sport, og velg Aktivitetsmåling.
3. Klikk på Alle, og velg Dag.
4. Nederst på siden velger du Gjennomsnittlig hvilepuls.
Når du viser puls for én dag, ser du verdiene for hvilepuls og gjennomsnittlig hvilepuls beregnet
ut fra disse målingene. Du kan også se hvilepuls over en uke, en måned eller et år.

Måle skrittene dine
Skritt beregnes ut fra håndleddbevegelser, og et standardmål på 10 000 skritt per dag er angitt
automatisk.
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Tips: Skritt som tas under treningsøkter, tas med i de sammenlagte dataene for aktivitetsmåling.
1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen.
2. Fra klokkeskjermen sveiper du opp tre ganger til du ser skrittikonet.
Tips: Rekkefølgen på skjermene under klokken endres avhengig av det angitte målet.

Du ser antall skritt for dagen så langt.
Merk: Fremgangen mot det daglige målet nullstilles hver dag ved midnatt.
Vise antall skritt i Sports-mobilappen
Se Brukerhåndbok for TomTom Sports-app.
Vise antall skritt på Sports-nettstedet
1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Klikk på All sport, og velg Aktivitetsmåling.
3. Klikk på Alle, og velg Dag.
4. Nederst på siden velger du Skritt.
Du kan også se skrittene dine for uken, måneden eller året.

Registrere kalorier
Tips: Kalorimålingene omfatter kaloriene kroppen forbrenner bare for å holde seg i live. Dette
kalles basalstoffskifte (BMR – Basal Metabolic Rate). Derfor viser TomTom Touch et antall kalorier
når du våkner og ikke har vært i aktivitet ennå.
1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen.
2. Fra klokkeskjermen sveiper du opp til du ser flammeikonet.
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Tips: Rekkefølgen på skjermene under klokken endres avhengig av det angitte målet.

Du ser antall forbrente kalorier for dagen så langt.
Merk: Fremgangen mot det daglige målet nullstilles hver dag ved midnatt.
Vise forbrente kalorier i Sports-mobilappen
Se Brukerhåndbok for TomTom Sports-app.
Vise forbrente kalorier på Sports-nettstedet
1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Klikk på All sport, og velg Aktivitetsmåling.
3. Klikk på Alle, og velg Dag.
4. Nederst på siden velger du Energi.
Du kan også se forbrente kalorier over en uke, en måned eller et år.

Registrere aktiv tid
Tips: Tid er klassifisert som aktiv når skrittfrekvensen eller bevegelsen er over en bestemt terskel
i minst 10 sekunder.
1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen.
2. Fra klokkeskjermen sveiper du opp tre ganger til du ser tidsikonet.
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Tips: Rekkefølgen på skjermene under klokken endres avhengig av det angitte målet.

Du ser aktiv tid for dagen så langt.
Merk: Fremgangen mot det daglige målet nullstilles hver dag ved midnatt.
Vise aktiv tid i Sports-mobilappen
Se Brukerhåndbok for TomTom Sports-app.
Vise aktiv tid på Sports-nettstedet
1. Gå til mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Klikk på All sport, og velg Aktivitetsmåling.
3. Klikk på Alle, og velg Dag.
4. Nederst på siden velger du Aktiv tid.
Du kan også se aktiv tid for uken, måneden eller året.

Registrere distanse
Tips: Skritt beregnes ut fra håndleddbevegelse og brukes til å beregne distansen.
1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen.
2. Fra klokkeskjermen sveiper du opp fire ganger til du ser distanseikonet.
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Tips: Rekkefølgen på skjermene under klokken endres avhengig av det angitte målet.

Du ser distansen for dagen så langt.
Merk: Fremgangen mot det daglige målet nullstilles hver dag ved midnatt.
Vise distanse i Sports-mobilappen
Se Brukerhåndbok for TomTom Sports-app.

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



Mål hvor lenge du sover hvert døgn, hver uke, hver måned eller hvert år.
Du kan laste opp dataene fra søvnmåling til TomTom Sports-nettstedet og TomTom
Sports-mobilappen.

Treningsenheten måler søvn basert på bevegelse, og den antar at hvis du ikke beveger deg etter et
bestemt klokkeslett på ettermiddagen, betyr det at du sover.
Dagen "nullstilles” kl. 16, og treningsenheten regner tiden etter dette tidspunktet som natt.
Måle søvn
For å måle søvn må du ha på deg TomTom Touch når du sover. Slik kan du se hvor lenge du sov
natten før:
1. Vekk TomTom Touch ved å trykke på knappen.
2. Fra klokkeskjermen sveiper du opp fem ganger til du ser søvnikonet.
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Tips: Rekkefølgen på skjermene under klokken endres avhengig av det angitte målet.

Du ser søvnmengden for natten før.
Merk: Fremgangen mot det daglige målet nullstilles hver dag ved midnatt.
Vise søvnaktiviteten din i Sports-mobilappen
Se Brukerhåndbok for TomTom Sports-app.

Dele aktivitetene
Du kan dele Sports-aktiviteter med funksjonen for deling på sosiale medier på Sports-kontoen.
Slik deler du aktivitetene:
1.
2.
3.
4.

Logg deg på Sports.
Velg en aktivitet fra Sports-forsiden.
Klikk på knappen Del øverst til høyre.
Velg for eksempel Facebook eller Twitter, og legg til en kommentar for å tilpasse delingen.
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Sportsmodus
Bruke sportsmodus
Sportsmodus kan brukes til alle sportsaktiviteter. Denne start-stopp-modusen registrerer tid, puls og
forbrente kalorier basert på pulsen din. Denne modusen kan brukes til alle sportsaktiviteter,
bortsett fra svømming og andre vannaktiviteter.
Du kan også spore alle aktivitetene dine i Sports-appen eller på Sports-nettstedet.
Merk: Distanse vises ikke under en sportsaktivitet på TomTom Touch eller i appen fordi TomTom
Touch ikke har GPS.
Viktig: Du kan ha på deg TomTom Touch i dusjen, men den blir ødelagt hvis du har den på deg mens
du svømmer eller hopper ned i vann.
1. Når du skal starte en aktivitet i sportsmodus, sveiper du til skjermbildene over klokken, der du
vil se treningsikonet.

2. Trykk kort på knappen for å begynne å ta opp en aktivitet.
En vibrering bekrefter at aktiviteten tas opp.
3. Mens du registrerer en aktivitet, trykker du på knappen én gang for å aktivere skjermen, og
deretter sveiper du opp for å se aktiv tid, forbrente kalorier, puls og klokkeslett.
4. For å slutte å registrere aktiviteten din trykker du på knappen én gang for å vekke skjermen, så
sveiper du til du ser flagget som angir at aktiviteten er ferdig, og til slutt trykker du på knappen
igjen for å stoppe aktiviteten, eller du kan dobbelttrykke på siden av modulen til du kjenner en
vibrasjon og ser et hakemerke på skjermen.
5. Når du har registrert en aktivitet, synkroniserer du den ved å koble TomTom Touch til
Sports-mobilappen på telefonen din, eller til Sports Connect på datamaskinen din.
Tips: Etter treningsøkten kan du dele aktivitetene dine på sosiale medier

Om kaloriberegning
Kalorier beregnes basert på kjønn, vekt og intensiteten og varigheten på treningsøkten.
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For sportsmodus brukes puls til å beregne kalorier.
Beregning av kalorier for TomTom Touch er basert på MET-tabellene til Ainsworth BE, Haskell WL,
Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon
AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. Medicine and
Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
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Angi mål
Om mål
Du kan angi daglige mål, sportsmål og kroppsmål via Sports-mobilappen eller Sports-nettstedet.
Deler av Sports-appen er beskrevet nedenfor, men det finnes mange likheter med Sports-nettstedet.
Viktig: Nye mål eller endringer av eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch neste gang
den kobles til Sports-appen eller Sports Connect.
Merk: Dette er bare ett eksempel på en fane i TomTom Touch. Du kan bruke lignende bevegelser
til å utforske andre faner.

1. Trykk på pilen øverst til venstre for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
2. Sveip opp eller ned for å rulle raskt. Trykk, hold og dra for å rulle langsomt.
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3. Trykk for å åpne siden med detaljer om dette målet.

4.
5.
6.
7.

Trykk på pilen øverst til venstre for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Trykk på en måling for å endre den. Den valgte målingen vises i grønt.
Trykk på minus- og plussknappene for å redusere eller øke målingsverdiene.
Trykk for å slå målet av eller på. Etter at du har trykket, venter du et minutt mens appen
oppdateres.

Angi et mål for aktivitetsmåling
Merk: Du kan ikke angi et mål direkte på TomTom Touch. Du må bruke Sports-appen eller
Sports-nettstedet.
Et mål for aktivitetsmåling på 10 000 skritt er forhåndsinnstilt. Du ser også invitasjoner til å øke
målene for aktivitetsmåling når du konfigurerer TomTom Touch.
Slik kan du endre eller sette et aktivitetsmål for dagen i Sports-appen:
1. Trykk på MÅL på menyen.
Du ser en skjerm med skrittmålet ditt øverst og plusstegn for å legge til et sportsmål eller et
kroppsmål.
2. Trykk på blyantikonet under skrittmålet.
3. Velg dataene du vil endre. Velg mellom følgende: Skritt, Distanse, Varighet eller Energi. I
dette eksempelet velger vi Skritt, og dette er allerede merket.
4. Rull ned, og endre antall skritt.
5. Trykk på Fullført.
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6. Trykk eventuelt på Deaktiver mål for å deaktivere et mål.
Tips: Du kan også angi mål på Sports-nettstedet.
Merk: Fremgangen mot målet for aktivitetsmåling nullstilles hver dag ved midnatt.
Viktig: Nye mål eller endringer av eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch neste gang
den kobles til.

Angi et sportsmål
Merk: Du kan ikke angi et mål direkte på TomTom Touch. Du må bruke Sports-appen eller
Sports-nettstedet.
Sportsmodus kan brukes til alle sportsaktiviteter. Denne start-stopp-modusen registrerer tid, puls og
forbrente kalorier basert på pulsen din. Du kan bruke denne modusen til alle idretter bortsett fra
svømming og vannsport.
Slik angir du et sportsmål i Sports-appen:
1. Trykk på Behandle-fanen.
2. Trykk på Behandle mål.
Du ser et skjermbilde som gir deg alternativer til å legge til et mål for aktivitetsmåling, et
sportsmål eller et kroppsmål.
3. Velg en måltype, for eksempel et sportsmål, og trykk på det.
4. Velg aktivitet fra et utvalg som omfatter følgende: Løpe, Sykle, Tredemølle osv. I dette
eksempelet velger vi Løpe, og dette valget er allerede merket.
5. Rull ned, og trykk på en kombinasjon av Måling, Tidsrom og Mål for hver aktivitet:

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

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

Aktiv tid – angi hvor mye tid du har som mål å bruke på aktiviteten i uken eller måneden.
6. Når du er ferdig, ruller du ned og trykker på Ferdig.
Tips: Du kan også angi mål på Sports-nettstedet.
Viktig: Nye mål eller endringer av eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch neste gang
den kobles til.
Eksempler på sportsmodusoversikt og hvilepulsgrafer
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Tips: Dette produktet har ikke en funksjon for kroppssammensetning. Hvis du ser etter et produkt
som kan måle prosentandelen kroppsfett og muskler, bør du velge TomTom Touch Cardio + Body
Composition. Du kan også bruke vekter som kan måle kroppssammensetningen.

Angi et kroppsmål
Merk: Du kan ikke angi et mål direkte på TomTom Touch. Du må bruke Sports-appen eller
Sports-nettstedet.
Tips: Dette produktet har ikke en funksjon for kroppssammensetning. Hvis du ser etter et produkt
som kan måle prosentandelen kroppsfett og muskler, bør du velge TomTom Touch Cardio + Body
Composition. Du kan også bruke vekter som kan måle kroppssammensetningen.
Du kan angi et kroppsmål ved hjelp av Sports for å spore vekten og fremgangen din.
Slik angir du et kroppsmål i Sports-appen:
1. Trykk på Behandle-fanen.
2. Trykk på Behandle mål.
Du ser et skjermbilde som gir deg alternativer til å legge til et mål for aktivitetsmåling, et
sportsmål eller et kroppsmål.
3. Velg en måltype, for eksempel et kroppsmål. og trykk på den.
4. Velg vekten din.
5. Rull ned, og angi målvekt.
Tips: Du kan endre vektenheten i profilen din i Sports-appen eller på Sports-nettstedet.
6. Når du er ferdig, ruller du ned og trykker på Ferdig.
Tips: Du kan også angi mål på Sports-nettstedet.
Viktig: Nye mål eller endringer av eksisterende mål synkroniseres med TomTom Touch neste gang
den kobles til.
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Telefonvarsler
Motta telefonvarsler
Anropsvarsler
Når du mottar et anrop, vibrerer TomTom Touch, og det vises et anropsikon. Du kan sveipe ned for
å fjerne ikonet eller ignorere det.
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SMS-varsler
Når du mottar en tekstmelding, vibrerer TomTom Touch, og det vises et meldingsikon. Du kan
sveipe ned for å fjerne ikonet eller ignorere det.
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Innstillinger
Om Innstillinger
Alle innstillingene for TomTom Touch angis via Sports-mobilappen eller på Sports-nettstedet.
Følgende innstillinger er tilgjengelige for TomTom Touch:
Pulsmåling hele døgnet
Telefonvarsler
Profil
Preferanser
Pulssoner







Pulsovervåkning hele døgnet
Slik slår du pulsovervåkning hele døgnet av eller på:
1.
2.
3.
4.

Åpne Sports-appen på mobiltelefonen.
Trykk på Behandle-fanen.
Trykk på bildet av enheten din som du ser øverst.
Flytt glidebryteren for Pulsovervåkning hele døgnet.

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

Telefonvarsler
Slik slår du telefonvarsler på eller av:
1.
2.
3.
4.

Åpne Sports-appen på mobiltelefonen.
Trykk på Behandle-fanen.
Trykk på bildet av enheten din som du ser øverst.
Flytt glidebryteren for Telefonvarsler.

Se: Motta telefonvarsler

Profil
Du må konfigurere profilen din via Sports-appen eller på Sports-nettstedet. Profilen din sendes til
TomTom Touch hver gang du kobler til Sports.
Velg disse alternativene for å legge inn informasjon for hver kategori:






NAVN
KJØNN
FØDSELSDATO
HØYDE
VEKT

Informasjonen i profilen brukes til følgende:


Fødselsdato gjør at TomTom Touch kan beregne alderen din, som deretter kan brukes til å
beregne makspuls.
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Vekt og kjønn er nødvendig for å beregne kalorier mer nøyaktig.

Preferanser
Det finnes et sett med preferanser du kan endre, og som du får tilgang til på følgende måte:
Sports-nettstedet
Klikk på navnet ditt (øverst til høyre) > Innstillinger > kategorien Preferanser.
Sports-appen
Trykk på menyikonet > Konto > Profil > Preferanser.
Du kan stille inn følgende preferanser:






DATOVISNING
TIDSVISNING (side 38)
VEKTENHETER
DISTANSEENHETER
ENERGIENHETER

Endre tidsvisning
Hvis du vil bytte mellom 12-timersklokke og 24-timersklokke på treningsenheten, kan du gjøre
følgende:
Sports-nettstedet
1. Gå til innstillingene på Sports-nettstedet.
2. I Tidsvisning velger du 12-timersklokke eller 24-timersklokke.
3. Koble treningsenheten til datamaskinen for å synkronisere innstillingene.
Sports-mobilappen
1. Trykk på Behandle-fanen i Sports-mobilappen.
2. Trykk på Rediger profil.
3. Velg PREFERANSER.
4. Trykk på Tidsvisning.
5. Velg 12-timersklokke eller 24-timersklokke.
6. Trykk på Oppdater.
Tidsvisningen på treningsenheten har nå blitt endret.

Endre tidssone
Hvis du reiser til en annen tidssone med treningsenheten din, kan du endre klokkeslett via en
datamaskin eller Sports-appen på telefonen.
Sports-mobilappen
Slik oppdaterer du tidssone via telefonen:
1. Kontroller at Bluetooth er slått på på telefonen.
2. Åpne TomTom Sports-mobilappen.
3. Dra ned skjermen Aktiviteter for å synkronisere treningsenheten med appen.
Da oppdateres tidssonen automatisk til å samsvare med den på telefonen.
Sports-nettstedet
Slik oppdaterer du tidssone via en datamaskin:
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1.
2.
3.
4.

Koble treningsenheten til datamaskinen.
Åpne Sports Connect.
Klikk på tannhjulikonet for å åpne menyen Innstillinger.
Merk boksen for klokkesynkronisering, og koble deretter enheten fra og til igjen for å oppdatere
klokkeslettet.
Da oppdateres klokkeslettet automatisk.

Pulssoner
Du kan endre området for pulssoner på Sports-nettstedet.
Klikk på navnet ditt (øverst til høyre) > Innstillinger > kategorien Pulssoner.
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TomTom Sports-kontoen
Merk: Sports-kontoen er forskjellig fra TomTom- og MyDrive-kontoen. Det finnes ingen kobling
mellom de tre. Flere enheter kan være knyttet til en Sports-konto.
TomTom Sports-kontoen din er en sentral lagringsplass for informasjon om treningen og kondisjonen
din.
Hvis du vil opprette en konto, kan du klikke på knappen i TomTom Sports Connect, eller du kan gå
direkte til nettstedet på mysports.tomtom.com
Du kan overføre aktivitetene dine til Sports-kontoen ved hjelp av enten TomTom Sports Connect
eller TomTom Sports-appen.
Hvis du overfører aktivitetene dine til en TomTom Sports-konto, kan du lagre, analysere og vise de
tidligere aktivitetene dine. Du kan vise alle dataene knyttet til aktivitetene dine.
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TomTom Sports Connect
Med TomTom Sports Connect kan du gjøre følgende:




registrere TomTom Touch med Sports-kontoen
oppdatere programvaren på TomTom Touch når nye versjoner blir tilgjengelige
laste opp aktivitetsinformasjon til Sports-kontoen
Merk: TomTom Sports Connect-applikasjonen er helt forskjellig fra MyDrive-applikasjonen.

Installere TomTom Sports Connect
Du finner instruksjoner her: Laste ned Sports Connect.
Kompatibilitet med datamaskiner
TomTom Sports Connect er kompatibel med følgende operativsystemer:
Windows®





Windows
Windows
Windows
Windows

10
8 – PC-versjonen
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
Du kan bruke Sports-mobilappen til å laste opp og analysere aktivitetene dine og se statistikkene
dine mens du er på farten.
TomTom Sports-mobilappen gjør følgende:



overfører aktivitetsinformasjonen din til TomTom Sports-kontoen automatisk når den
synkroniseres med TomTom Touch.
er et alternativ til TomTom Sports Connect for å overføre aktivitetsinformasjon til
Sports-kontoen din.

Støttede telefoner og mobilenheter
iOS
TomTom Sports-appen støttes på følgende telefoner og mobilenheter:





iPhone 4S eller nyere
iPod touch 5th generation
iPad3 eller nyere
Alle iPad mini.

Android
TomTom Sports-appen krever Bluetooth Smart (eller Bluetooth LE) og Android 4.1 eller nyere for å
kunne kommunisere med treningsenheten. En rekke Bluetooth Smart-aktiverte Android-enheter har
blitt testet for å bekrefte at de er kompatible med Sports-appen. Du kan finne ut om telefonen din
er kompatibel med Sports-appen ved å gå til Google Play
Viktig: Google Play er ikke tilgjengelig i Kina, og appen vår publiseres i Wandoujia-butikken.
Installere TomTom Sports-appen
Se: Skaff deg Sports-mobilappen
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Tillegg
Advarsler og råd for bruk
Indikasjoner for bruk
TomTom Touch overvåker pulsen, antall skritt, forbrente kalorier, tilbakelagt distanse, aktiv tid og
søvntid. Disse målingene hjelper deg med å opprettholde en aktiv livsstil.
Varsler
Generelle varsler for TomTom Touch
 TomTom Touch er ikke en medisinsk enhet og skal ikke brukes til diagnostisering eller
behandling. Rådfør deg alltid med lege før du begynner på et treningsopplegg.
 TomTom Touch er laget i Kina.
 Dette er ikke et leketøy. Produktet og tilbehørene inneholder små deler som kan forårsake
kvelning. Oppbevar produktet og tilbehør utilgjengelig for barn. Hvis batteriet svelges, må
du oppsøke lege umiddelbart.
 Tilgang til TomTom Sports-appen kreves for å bruke noen av produktets egenskaper.
SIKKERHETSMERKNAD
 Dette produktet inneholder et litium-polymerbatteri som ikke kan fjernes eller byttes ut.
Oppbevar TomTom Touch utilgjengelig for barn. Hvis du har mistanke om at barnet ditt har
svelget sporingsmodulen, må du oppsøke lege umiddelbart fordi en alvorlig skade kan
oppstå.
Pulsmåleren/sensoren
 Denne pulsmåleren er ikke en medisinsk enhet og skal ikke brukes til diagnostisering eller
behandling.
 Eksterne kilder som forstyrrer signalet, dårlig kontakt med håndleddet og andre faktorer
kan forhindre nøyaktig avlesing eller overføring av pulsdata. TomTom fraskriver seg alt
ansvar som følge av slike unøyaktigheter.
Slik bruker TomTom informasjonen din
Du finner informasjon om bruk av personlige opplysninger på:
tomtom.com/privacy.
Enhets- og batterisikkerhet
Din enhet
Dette produktet bruker et litiumionbatteri.
Ikke demonter, knus, bøy, deformer, gjennomhull eller makuler enheten. Må ikke brukes i et fuktig,
vått og/eller etsende miljø. Ikke plasser, oppbevar eller legg igjen produktet på et sted med høy
temperatur, i sterkt, direkte sollys, i eller i nærheten av en varmekilde, i en mikrobølgeovn eller i
en trykktank, og ikke utsett det for temperaturer over 50° C / 122 °C.
Unngå å miste enheten i bakken. Kontakt kundeservice hvis enheten mistes, spesielt på et hardt
underlag, og brukeren mistenker skade.
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Hvis enheten trenger en lader, bruker du laderen som fulgte med enheten. Du finner informasjon
om andre ladere som er godkjent for bruk med enheten, på nettstedet tomtom.com.
Driftstemperaturerer
-20°C til 45°C.
Enhetsbatteri
Ikke modifiser eller reproduser batteriet. Ikke forsøk å stikke gjenstander inn i batteriet, og ikke
utsett batteriet for vann eller andre væsker. Ikke utsett batteriet for ild, eksplosjon eller andre
farer.
Ikke kortslutt et batteri eller la metalliske, ledende gjenstander komme i kontakt med batteriterminalene.
Bruk bare batteriet i systemet det er tiltenkt.
Forsiktig: Fare for eksplosjon ved bruk av feil batteritype.
Du må ikke fjerne eller forsøke å fjerne batteriet. Det er ikke meningen at brukeren skal skifte ut
dette. Hvis du har problemer med batteriet, kontakter du TomToms kundeservice.
Batteriets oppgitte levetid er batteriets maksimale levetid. Batteriets maksimale levetid kan kun
oppnås under spesielle atmosfæriske forhold. Batteriets beregnede, maksimale levetid er basert på
en gjennomsnittlig bruksprofil.
Du finner tips om hvordan du forlenger batteriets levetid under Vanlige spørsmål her:
tomtom.com/batterytips.
Unnlater du å følge disse retningslinjene, kan batteriet lekke syre, bli varmt, eksplodere eller
antenne og forårsake skade. Ikke stikk hull i, åpne eller demonter batteriet. Hvis batteriet lekker og
du kommer i kontakt med lekket væske, må du skylle grundig med vann og oppsøke medisinsk hjelp
umiddelbart. Av sikkerhetsmessige årsaker, og for å forlenge batteriets levetid, bør du ta produktet
ut av kjøretøyet når du ikke kjører, og oppbevare produktet på et kjølig, tørt sted. Produktet vil
ikke lade ved lave (under 0 °C / 32 °F) eller høye (over 45 °C / 113°F) temperaturer .
Avhending av batteriet
BATTERIET I DETTE PRODUKTET SKAL GJENVINNES ELLER KASTES I HENHOLD TIL LOKALE LOVER OG
FORSKRIFTER. BATTERIET SKAL IKKE KASTES I HUSHOLDNINGSAVFALLET. DETTE BIDRAR TIL Å BEVARE
MILJØET. BRUK TOMTOM-ENHETEN BARE MED DC-STRØMKABELEN SOM FØLGER MED
(BILLADER/BATTERIKABEL), AC-ADAPTEREN (HJEMMELADER) I EN GODKJENT HOLDER, ELLER BRUK
USB-KABELEN SOM FØLGER MED, TIL Å KOBLE TIL EN DATAMASKIN FOR Å LADE BATTERIET.

WEEE – avhending av elektronisk avfall
I EU/EØS-området er dette produktet merket med et søppelkassesymbol på selve produktet og/eller
på innpakningen, som påkrevd i direktivet 2012/19/EU (WEEE). Dette produktet skal ikke behandles
som husholdningsavfall eller avhendes som usortert kommunalt avfall. Du kan avhende dette
produktet ved å returnere det til salgsstedet eller ta det med til en lokal resirkuleringsstasjon.
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Søppelkassesymbolet indikerer kanskje ikke det samme utenfor EU/EØS-området. Du kan få mer
informasjon om nasjonale resirkuleringsalternativer ved å be om dette hos en ansvarlig lokal
myndighet. Sluttbrukeren har selv ansvaret for å følge lokale lover ved avhending av dette
produktet.

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

Modellnumre
TomTom Touch Cardio Fitness Tracker: 1AT00
Tilbehør som følger med denne enheten
 Ladekabel
 Bruksanvisning
Samsvarserklæringer (EU)
Hvis du vil vise samsvarserklæringer for alle TomTom-produkter, kan du gå til:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/
Tekniske spesifikasjoner for TomTom-treningsmålere
Batteritid

Opptil 5 dager

Skjermoppløsning

128 x 32 piksler

Skjermstørrelse

5,58 x 22,38 mm

Tykkelse

11,5 mm

Vekt

10 g

Passer på
håndleddet

121–169 mm (liten)

140–206 mm (stor)

Strømforsyning

USB-kabel

5 V USB-forsyning 500 mA DC

BF-utstyr
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Produksjonsår
Produksjonsår: 2017
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Merknader om opphavsrett
© 1992 - 2017 TomTom. Med enerett. TomTom og "to hender"-logoen er varemerker eller registrerte
varemerker for TomTom N.V. eller ett av deres tilknyttede selskaper. Du finner gjeldende begrenset
garanti og lisensavtale for sluttbruker for dette produktet på tomtom.com/legal.
© 1992 - 2017 TomTom. Med enerett. Dette materialet er underlagt eiendomsrett, opphavsrett
og/eller rettighetsbeskyttelse for databaser og/eller annet åndsverk som eies av TomTom eller
deres leverandører. Bruk av dette materialet er underlagt vilkårene i en lisensavtale. Enhver
uautorisert kopiering eller offentliggjøring av dette materialet vil føre til straffe- og erstatningsansvar.
Linotype, Frutiger og Univers er varemerker for Linotype GmbH registrert hos U.S. Patent and
Trademark Office og muligens tilknyttet visse andre jurisdiksjoner.
MHei er et varemerke for The Monotype Corporation og kan være registrert i visse jurisdiksjoner.
Android, Google Now, Google Earth og "Get it on Google Play"-merket
Android, Google Now, Google Earth, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google
Inc.
Windows®
Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
TWITTER
TWITTER, TWEET, RETWEET og Twitter-logoen er varemerker som eies av Twitter, Inc. eller
tilknyttede selskaper.
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac og "Download on the App Store"-merket
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac og Apple logo er varemerker som eies av Apple Inc.,
registrert i U.S.A og andre land. App Store er et servicemerke for Apple Inc.
Bluetooth®

Ordmerket og logoen for Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
som kan brukes av TomTom i henhold til lisensavtale. Andre varemerker og handelsnavn tilhører
sine respektive eiere.
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
Programvaren som leveres med dette produktet, inneholder AES-kode med Copyright (c) 1998-2008,
Brian Gladman, Worcester, Storbritannia. Med enerett.
Lisensbetingelser:
Redistribusjon og bruk av denne programvaren (med eller uten endringer) er tillatt uten betaling av
gebyrer eller royalties, forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:
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Distribuert kildekode må inneholde merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
Distribuert binærkode må inneholde merknaden om opphavsrett ovenfor, denne listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor i dokumentasjonen.
Navnet på opphavsrettsinnehaver må ikke brukes til å ikke som godkjenning av produkter som er
bygd ved hjelp av denne programvaren uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.
Kaloriberegninger
Kaloriberegningene i dette produktet er basert på MET-verdier fra:
Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina
J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and
MET values. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
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