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Bem-vindo
Este Manual do usuário explica tudo o que você precisa saber sobre seu novo TomTom Touch.
O que é, exatamente, uma pulseira fitness?
Seu TomTom Touch monitora suas atividades durante o dia e ajuda você a se tornar mais ativo.
Quais são os principais recursos?
Seu TomTom Touch apresenta uma tela sensível ao toque e pode monitorar passos, calorias, tempo
ativo, distância, sono e frequência cardíaca.
Dica: embora este seja um produto TomTom, ele não apresenta GPS e, logo, não realiza
navegação. Se você estiver procurando um produto que registra seus percursos de corrida e
ciclismo no mapa e apresenta cálculos de velocidade, ritmo e distância, experimente um relógio
esportivo com GPS TomTom.
Aqui estão alguns pontos iniciais importantes deste Manual do usuário:






Início rápido
Sobre a pulseira fitness
Uso da pulseira fitness
Como carregar a pulseira fitness
Pulseira fitness na água
Dica: encontre também perguntas frequentes (FAQs) em tomtom.com/support. Selecione
TomTom Touch na lista ou insira um termo de pesquisa.

Esperamos que você aproveite a leitura e, mais importante, se divirta enquanto entra em forma
com seu novo TomTom Touch!
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Pulseira fitness
Sobre a pulseira fitness

1. Fixação da alça - insira ambos os pinos na alça para garantir que sua TomTom Touch esteja
fixada com segurança.
2. Tela sensível ao toque - deslize pela tela sensível ao toque para obter uma visão geral das
métricas do registro de atividades e dos diferentes modos.
Deslize para BAIXO para acessar as telas acima da tela do relógio. Essas telas são as seguintes:

Frequência cardíaca

Modo Esportes
Deslize para CIMA para acessar as telas abaixo da tela do relógio. Essas telas são as seguintes:

Passos

Energia ou calorias queimadas

Distância

Tempo ativo

Duração do sono
Dica: todas essas telas também exibirão o progresso em relação a uma meta, se houver.
3. Ícone de meta circular - se você tiver uma meta de atividade diária, haverá um ícone de meta
circular acima da métrica selecionada ou do relógio, exibindo, por exemplo, os passos. Esse
ícone de meta é preenchido todos os dias conforme você avança até sua meta.
Dica: há uma meta padrão definida de 10.000 passos.
4. Tela do relógio - ao ativar o equipamento pressionando o botão, você verá a tela do relógio,
com exibição da hora. Deslize para cima ou para baixo a partir da tela do relógio para visualizar
as métricas e os modos.
5. Botão - pressione o botão para ativar seu monitor ou para conectá-lo ao smartphone.
Nota: para deslizar pela tela sensível ao toque, deslize o dedo ao longo da tela sensível ao toque,
da parte superior para a parte inferior para deslizar para BAIXO, ou deslize da parte inferior para
a parte superior para deslizar para CIMA.
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Uso da pulseira fitness
A forma de usar sua TomTom Touch é importante porque ela pode afetar o desempenho do Sensor
de frequência cardíaca. Para obter mais informações sobre como este sensor funciona, consulte O
sensor de frequência cardíaca.
Se você enfrentar problemas para obter uma leitura precisa da frequência cardíaca, certifique-se de
que o TomTom Touch seja utilizado como a seguir:



Preso com firmeza, mas não em excesso a ponto de ficar desconfortável.
Colocado logo acima do osso do pulso.



Você obtém os resultados mais precisos do sensor de frequência cardíaca quando você já está
aquecido.
Importante: para aumentar a precisão, FIQUE PARADO até que a frequência cardíaca seja
detectada.

Limpeza da pulseira fitness
É importante manter sua pulseira fitness limpa, especialmente após contato com suor.







Para limpar a pulseira, use um pano úmido e sabão neutro para remover oleosidade ou sujeira.
Não use sabonete para as mãos, sabonete corporal, detergente, antisséptico para mãos, lenços
de limpeza ou produtos de limpeza doméstica, que podem infiltrar na pulseira e irritar a pele.
Sempre seque a pulseira muito bem antes de recolocar no pulso. Embora a pulseira fitness seja
resistente à água, usar uma pulseira fitness úmida por muito tempo pode causar irritações na
pele.
Não exponha sua pulseira fitness a produtos químicos fortes, tal como solvente, e tenha cuidado
para não riscar ou danificar a área do sensor de frequência cardíaca ao limpar o módulo.
Em caso de dermatite, alergias ou asma, há mais tendência ao aparecimento de irritações na
pele devido ao uso da pulseira. Independentemente da existência ou não de uma das condições
citadas acima, caso você comece a sentir vermelhidão ou irritação na pele do pulso, interrompa
o uso da pulseira. Se os sintomas persistirem por mais de 2 a 3 dias após interromper o uso,
procure um dermatologista.

O sensor de frequência cardíaca
O TomTom Touch apresenta um sensor de frequência cardíaca incorporado para que você possa
treinar de maneira mais eficiente.
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Como o sensor funciona
Seu batimento cardíaco é medido por luzes que medem alterações em seu fluxo sanguíneo. Uma luz
acende sobre a parte superior do seu pulso e ilumina as veias capilares que ficam um pouco abaixo
da pele, detectando alterações no reflexo da luz.
O desempenho do sensor de frequência cardíaca não é afetado pela porcentagem de gordura
corporal ou por pelos do corpo. Porém, o desempenho é afetado pela posição do TomTom Touch no
pulso, pela cor da pele, pelo tipo de pele e pelo fato de você estar ou não aquecido.
Utilização do sensor de frequência cardíaca
Para obter o melhor desempenho do sensor de frequência cardíaca, consulte Uso da pulseira fitness.
Por padrão, o monitoramento contínuo da frequência cardíaca fica ATIVADO.

Remoção do módulo da pulseira
É necessário remover o TomTom Touch da pulseira para carregá-lo ou para conectá-lo ao Sports
Connect por meio do computador.
Para remover o TomTom Touch da pulseira, faça o seguinte:
1. Pressione firmemente a parte superior do módulo até ele se soltar da pulseira.

2. Para colocar o módulo TomTom Touch de volta na pulseira, reverta a etapa 1 inserindo o
módulo com o fim do botão em primeiro lugar na pulseira.
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Como carregar a pulseira fitness
Importante: é possível carregar o TomTom Touch por meio do computador ou utilizando um
carregador USB de tomada.
Para carregar o TomTom Touch, faça o seguinte:
1. Remova o TomTom Touch da alça. Para obter mais informações, consulte Como remover a
pulseira fitness da alça.
2. Conecte o módulo ao conector pequeno do cabo micro USB que foi fornecido na caixa.
3. Conecte o conector USB maior ao computador ou ao carregador de tomada.
4. O TomTom Touch começará a ser carregado, exibindo os seguintes ícones animados:

Nota: alguns cabos micro USB que podem ser adquiridos não permitem carregamento e transferência de dados simultaneamente. O cabo fornecido na caixa permite ambas as coisas, de modo
a transferir dados por meio do Sports Connect.

Armazenamento de dados
O TomTom Touch pode armazenar vários dias de atividades esportivas.
Quando o TomTom Touch é conectado ao Sports Connect ou ao aplicativo móvel Sports, todos os
dados de atividade são automaticamente removidos e carregados na sua conta Sports.

Informações da bateria
Duração da bateria
Até 5 dias.
Tempo de carregamento
 Carga de até 90%: 40 minutos
 Carga completa até 100%: 1 hora
Dicas para aumentar a duração da bateria
 Desligar as notificações do celular no aplicativo móvel Sports.
 Desligar o monitoramento de frequência cardíaca o dia todo no aplicativo móvel Sports.
Esse recurso fica desligado como padrão pois pode usar sua bateria se deixado ligado acidentalmente.
 Desativar o Bluetooth no seu telefone aumenta a drenagem da bateria no seu TomTom Touch.
Para uma comunicação com alimentação mais eficiente entre os equipamentos, mantenha o
Bluetooth® ativado no seu telefone. Mantenha o TomTom Touch dentro do raio de ação do
Bluetooth do equipamento móvel emparelhado.
 Se não estiver usando um telefone com o seu TomTom Touch, reinicie para fazer com que o
TomTom Touch pare de procurar por um telefone. Caso tenha emparelhado seu TomTom Touch
com o aplicativo móvel Sports, mas não esteja mais usando o telefone com seu TomTom Touch,
o TomTom Touch consumirá energia tentando se conectar ao telefone. Nesse caso, reinicie para
fazer com que o TomTom Touch esqueça do seu telefone, aumentando assim a duração da
bateria.
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Conecte-se ao Sports Connect frequentemente para garantir o recebimento de atualizações do
software. As atualizações do software podem conter melhorias para a economia de energia.
Evite temperaturas extremas. A faixa operacional deve ficar entre -20°C (-4°F) e 45°C (113°F).

Reiniciar
Reinicialização simples
Uma reinicialização simples é realizada cada vez que você desconecta o TomTom Touch de um
carregador de parede ou computador.
Para realizar uma restauração simples, siga essas etapas:
1. Conecte o TomTom Touch a um carregador de tomada ou computador.
Aguarde o TomTom Touch exibir um símbolo de bateria.
Se estiver utilizando um computador, aguarde até que o Sports Connect termine de atualizar o
TomTom Touch.
2. Desconecte o TomTom Touch do carregador de tomada ou do computador.
O software do TomTom Touch é reinicializado. Você concluiu uma reinicialização simples do
TomTom Touch.
Configurações originais
Importante: ao executar uma restauração de padrões no Sports Connect, todos os dados pessoais e
configurações serão excluídos do seu TomTom Touch. Esta ação não pode ser desfeita.
Você deve restaurar padrões apenas como último recurso para restaurar o TomTom Touch ou se
realmente desejar excluir todos os dados e configurações.
Uma restauração de padrões reinstalará o software do TomTom Touch; isso removerá o seguinte:



Suas atividades.
Suas configurações no TomTom Touch e no Sports Connect.

Nota: se você estiver utilizando o aplicativo móvel Sports, será necessário fazer com que seu
smartphone esqueça o TomTom Touch e emparelhá-lo novamente como a seguir:



Android™ - no menu de configurações de Bluetooth do seu equipamento Android, desemparelhe
ou esqueça o TomTom Touch,
iOS - acesse a tela Configurações de Bluetooth no iOS, clique no ícone (i) atrás do nome
TomTom Touch e selecione Esquecer este equipamento.

Importante: ao restaurar os padrões, não desconecte seu TomTom Touch antes do Sports Connect
ter concluído a restauração. Isso pode levar algum tempo. Verifique quaisquer mensagens exibidas
no Sports Connect antes de desconectar.
Para restaurar padrões, siga essas etapas:
1.
2.
3.
4.

Conecte seu TomTom Touch ao computador e aguarde o Sports Connect concluir a atualização.
Clique no ícone da engrenagem no Sports Connect para abrir o menu de Ajustes.
Clique no botão Redefinir.
Mantenha seu TomTom Touch conectado quando a janela do Sports Connect fechar.
O Sports Connect instala o software no TomTom Touch.
5. Mantenha o TomTom Touch conectado enquanto o Sports Connect é aberto.
6. Siga as instruções no Sports Connect para configurar o TomTom Touch.
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Pulseira fitness na água
O TomTom Touch está em conformidade com a norma IPx7 para itens à prova de água, o que
significa que você pode utilizá-lo na chuva e no chuveiro, mas NÃO deve utilizá-lo para natação. A
pulseira fitness não contém sensores para medir métricas de natação.
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Início rápido
Baixe o Sports Connect
1. Faça o download do TomTom Sports Connect em tomtom.com/123 e instale-o no seu
computador. O TomTom Sports Connect é disponibilizado gratuitamente.
2. Para conectar o TomTom Touch ao computador, pressione firmemente a parte superior do
módulo até ele se soltar da pulseira.

3. Usando o cabo USB recebido junto com seu TomTom Touch, conecte o módulo ao seu
computador.

4. Aguarde até que o módulo do TomTom Touch seja carregado. Toque no botão para visualizar o
nível de carga da bateria.
Dica: você também pode carregar seu equipamento sem instalar o Sports Connect no seu
computador. São necessários 40 minutos para carregar a bateria até 90% e 1 hora para carregar
até 100%.
5. O Sports Connect abre automaticamente quando o TomTom Touch é conectado no seu
computador.
Siga as instruções na tela do Sports Connect para começar, baixar as atualizações do software e
registrar seu equipamento.
11

Depois: Inscrever-se e registrar-se

Inscrever-se e registrar-se
Durante a configuração no Sports Connect, o site do Sports é aberto.

Crie uma conta ou faça o login com uma conta existente.
Nota: seja para criar uma conta ou acessar com uma conta existente, verifique se as informações
do seu perfil (altura, peso, idade e gênero) estão preenchidas corretamente. Essas informações
são necessárias para um registro preciso da sua atividade.
No site do Sports, você poderá visualizar suas atividades, estatísticas e progresso.
Importante: você deve conectar o TomTom Touch ao computador frequentemente para carregá-lo e
obter as últimas atualizações de software.
Depois: OPCIONAL: obter o aplicativo móvel Sports

OPCIONAL: obter o aplicativo TomTom Sports
Importante: embora seja possível utilizar o TomTom Touch sem o aplicativo móvel Sports,
recomendamos a instalação do aplicativo móvel em seu equipamento móvel para que você possa
utilizar todos os recursos disponíveis.
O aplicativo TomTom Sports permite carregar e analisar suas atividades e ver suas estatísticas em
tempo real. A conexão com o aplicativo Sports é opcional e você pode ver as mesmas informações
usando o Sports Connect no seu computador.
Baixe o aplicativo e siga as instruções na tela.
Google Play™
Apple App Store

12

Dica: o TomTom Touch utiliza baixa energia de Bluetooth (BLE) para comunicação com o
aplicativo TomTom Sports.
Importante: se você precisar de ajuda para emparelhar o TomTom Touch com seu telefone,
consulte Emparelhamento com seu equipamento móvel.
Depois: Uso do TomTom Touch

Registrar sua atividade diária
Toque no botão para ativar a tela e ver a hora.
Na tela do relógio, deslize para baixo para ver suas estatísticas de atividade para passos, distância
caminhada, calorias queimadas, sono e tempo ativo.
Na tela do relógio, deslize para cima para exibir sua frequência cardíaca atual ou iniciar uma
atividade.

Você também pode definir uma meta de tempo ativo ou atividade esportiva no aplicativo móvel
Sports ou no site do Sports. Para ver o progresso da sua meta, frequência cardíaca do dia todo e
progresso geral, sincronize o TomTom Touch com o aplicativo móvel Sports no seu telefone ou com
o Sports Connect no seu computador.
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Depois: Uso do modo Esportes

Uso do modo Esportes
O modo Esportes pode ser utilizado para todas as atividades esportivas. Esse modo de início-parada
captura o tempo, a frequência cardíaca e as calorias queimadas com base na frequência cardíaca.
Esse modo pode ser usado para em qualquer outro esporte, exceto natação e esportes aquáticos.
Também é possível manter o monitoramento de todas as suas atividades no aplicativo Sports ou no
site do Sports.
Nota: a distância não é mostrada durante a atividade esportiva no TomTom Touch ou no
aplicativo porque o TomTom Touch não possui GPS.
Importante: você pode usar o TomTom Touch no chuveiro, mas ele será danificado se você nadar ou
pular na água usando ele.
1. Para iniciar uma atividade no modo Esportes, deslize para as telas acima da tela do relógio,
onde você verá o ícone de exercício.

2. Pressione o botão rapidamente para iniciar a gravação de uma atividade.
Uma vibração confirma que a atividade está sendo gravada.
3. Ao gravar uma atividade, pressione o botão uma vez para ativar a tela e deslize até você
visualizar o tempo ativo, as calorias queimadas, a frequência cardíaca e a hora.
4. Para interromper a gravação de uma atividade, pressione o botão uma vez para ativar a tela,
deslize até ver a bandeira de chegada e pressione o botão novamente ou toque duas vezes na
lateral do módulo até ele vibrar e exibir uma marca de verificação na tela.
5. Após registrar uma atividade, sincronize-a conectando o TomTom Touch no aplicativo móvel
Sports no seu telefone ou no Sports Connect no seu computador.
Dica: após o seu treino, será possível compartilhar suas atividades nas mídias sociais.
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Emparelhamento com seu dispositivo
móvel
Emparelhamento com um dispositivo iOS
O aplicativo móvel The TomTom Sports permite que você carregue os dados da sua atividade a
partir do seu TomTom Touch para o TomTom Sports usando seu smartphone. Ele também permite
fazer uploads automáticos em diversos outros sites.
Se uma versão mais recente do aplicativo Sports estiver disponível, você pode baixar da App Store.
Se uma versão mais recente do software para sua pulseira fitness estiver disponível, você pode
baixar usando o aplicativo para desktop Sports Connect.
Para emparelhar seu dispositivo iOS com sua pulseira fitness, siga essas etapas:
1. Sua pulseira fitness precisa ser conectada a uma fonte de alimentação. Se for conectar ao
computador, espere até o aplicativo para desktop Sports Connect terminar de atualizar seu
equipamento antes de continuar.
2. Verifique se o seu dispositivo iOS possui uma conexão com internet.
3. Verifique se a sua pulseira fitness e seu dispositivo iOS estejam próximos um do outro.
4. Nas Configurações em seu dispositivo iOS, verifique se o Bluetooth está ativado.
5. Na sua pulseira fitness, pressione o botão para ligar a tela, deslize até ver os ícones de
Bluetooth e smartphone e pressione o botão novamente.
6. Inicie o aplicativo móvel Sports e toque em Pulseira na tela Ativar seu equipamento.
7. Toque no nome da sua pulseira fitness quando for exibido.
8. No seu dispositivo iOS, digite o código pin da pulseira fitness, depois toque em Emparelhar.
Agora, os equipamentos devem estar emparelhados. Veja abaixo algumas instruções de solução de
problema, caso você enfrente problemas ao emparelhar sua pulseira fitness.
Se você abrir o aplicativo móvel no telefone e tentar conectar com a sua pulseira fitness, pode ser
necessário ativar a pulseira pressionando o botão.
Solução de problemas
Se você enfrentar problemas no emparelhamento da sua pulseira fitness, siga as etapas abaixo:





Certifique-se de que você esteja usando a versão mais recente do software do TomTom Touch.
Se uma versão mais recente estiver disponível, você pode baixar usando o aplicativo para
desktop Sports Connect.
Certifique-se de que você esteja usando a versão mais recente do aplicativo móvel. Se uma
versão mais recente estiver disponível, ela será listada na App Store.
Esqueça a pulseira fitness emparelhada no seu dispositivo iOS e tente emparelhar novamente:
1. Vá até a tela de configurações de Bluetooth no seu dispositivo iOS, clique no ícone (i) atrás
do nome da pulseira fitness e selecione Esquecer este equipamento. Tente emparelhar sua
pulseira fitness novamente, seguindo as instruções de emparelhamento acima. Se ainda não
estiver funcionando, continue nas etapas de solução de problemas abaixo.
2. Reinicie seu dispositivo iOS.
3. Desinstale e reinstale o aplicativo móvel Sports da App Store.
4. Desative e reative o Bluetooth.
5. Reinicie sua pulseira fitness ligando-a a uma fonte de alimentação.
Seu dispositivo iOS e a pulseira fitness agora estão totalmente desconectados e reiniciados.
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6. Inicie o aplicativo móvel Sports no seu dispositivo iOS.
7. Continue o emparelhamento conforme descrito nas instruções acima (a partir da etapa 5).

Emparelhamento com um dispositivo Android
O aplicativo móvel The TomTom Sports permite que você carregue os dados da sua atividade a
partir do seu TomTom Touch para o TomTom Sports usando seu smartphone. Ele também permite
fazer uploads automáticos em diversos outros sites.
Antes de emparelhar sua pulseira fitness com seu dispositivo Android, verifique se você possui a
versão mais recente do aplicativo TomTom Sports e a versão mais recente do software da sua
pulseira fitness instaladas. Se uma versão mais recente do aplicativo Sports estiver disponível, você
pode baixar da Play Store. Se uma versão mais recente do software para sua pulseira fitness estiver
disponível, você pode baixar usando o aplicativo para desktop Sports Connect.
Para emparelhar seu equipamento Android com o TomTom Touch, siga esses passos:
1. Verifique se o seu dispositivo Android é compatível com o aplicativo TomTom Sports. É possível
encontrar informações sobre equipamentos compatíveis no Google Play.
2. Verifique se o seu smartphone possui uma conexão com internet.
3. Sua pulseira fitness precisa ser conectada a uma fonte de alimentação. Se for conectar ao
computador, espere até o aplicativo para desktop Sports Connect terminar de atualizar seu
equipamento antes de continuar.
4. Verifique se a sua pulseira fitness e seu dispositivo Android estejam próximos um do outro.
5. Ative o Bluetooth nas Configurações do seu dispositivo Android.
6. Inicie o aplicativo móvel Sports TomTom em seu equipamento Android.
7. Na sua pulseira fitness, pressione o botão para ligar a tela, deslize até ver os ícones de
Bluetooth e smartphone e pressione o botão novamente.
8. Na tela Ativar seu equipamento do aplicativo móvel, toque em Pulseira.
Seu dispositivo Android exibe Pesquisando.
9. Toque no nome da sua pulseira quando for exibido.
10. Quando o nome da sua pulseira fitness aparecer na lista da tela Pesquisando, toque sobre ele e
aceite a solicitação de emparelhamento.
Importante: procure pela solicitação de emparelhamento da pulseira fitness na barra de
notificações do seu Android. Em alguns dispositivos Android, as notificações de emparelhamento são exibidas na barra de notificações do Android após você selecionar a pulseira
fitness que deseja conectar. Alguns dispositivos Android exibem uma janela pop-up, outros não
exibem nada. Equipamentos que exibe uma solicitação de emparelhamento exigem que você
aceite o emparelhamento dentro de alguns segundos.
11. No aplicativo móvel Sports, digite o código PIN exibido na sua pulseira fitness.
12. Quando seu aplicativo Sports e a pulseira fitness estiverem conectados, toque em Concluído.
Sua pulseira fitness e o aplicativo Sports estão emparelhados. Se você está com problemas para
emparelhar sua pulseira fitness, veja as instruções de resolução de problemas abaixo.
Se você abrir o aplicativo móvel no telefone e tentar conectar com a sua pulseira fitness, pode ser
necessário ativar a pulseira pressionando o botão. Para sincronizar, abra a tela Atividades no
aplicativo. Se você enfrentar problemas na sincronização com o aplicativo, sempre é possível
sincronizar suas atividades usando aplicativo para desktop Sports.
Se você está atualizando sua versão do dispositivo Android, então você provavelmente terá que
cancelar totalmente o emparelhamento e emparelhar a pulseira fitness novamente, seguindo as
etapas abaixo.
Solução de problemas
Dica: serviços de localização precisam ser LIGADOS em alguns telefones com Android.
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Se você não conseguir conectar sua pulseira fitness ao aplicativo Sports, então é recomendável que
você cancele totalmente o emparelhamento e emparelhe novamente seu dispositivo Android,
seguindo as etapas abaixo:
1. No menu de configurações de Bluetooth do seu dispositivo Android, cancele o emparelhamento
ou exclua sua pulseira fitness. Tente emparelhar sua pulseira fitness novamente, seguindo as
instruções de emparelhamento acima. Se ainda não estiver funcionando, continue nas etapas de
solução de problemas abaixo.
2. Desinstale e reinstale o aplicativo móvel Sports da Google Play.
3. Reinicie seu dispositivo Android.
4. Desative e reative o Bluetooth.
5. Reinicie sua pulseira fitness ligando-a a uma fonte de alimentação.
Seu dispositivo Android e a pulseira fitness agora estão totalmente desconectados e reiniciados.
6. Inicie o aplicativo móvel Sports no seu equipamento Android.
7. Continue o emparelhamento conforme descrito nas instruções acima (a partir da etapa 7).
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Sincronização de dados com seu equipamento móvel
Como sincronizar dados
Você pode carregar ou "sincronizar" os dados da sua atividade com o TomTom Touch para o
aplicativo móvel Sports usando o seu smartphone. Alternativamente, você pode sincronizar
conectando o TomTom Touch ao seu computador.
Importante: ao desconectar o TomTom Touch de uma fonte de alimentação após carregar uma
bateria vazia, você verá um 0:00 piscando na tela. Isso significa que o TomTom Touch precisa ser
sincronizado.
Uso do seu smartphone
1. No seu telefone, certifique-se de que o Bluetooth está ligado e de que você possui uma conexão
com internet funcionando.
2. Certifique-se de que o TomTom Touch e o smartphone estão emparelhados um com o outro.
3. Certifique-se de que o TomTom Touch e o smartphone estão próximos um do outro.
4. No TomTom Touch, toque no botão para ativar a tela.
5. No seu smartphone, abra o aplicativo Sports.
6. Acesse a tela Atividades.
7. Deslize para baixo até ver um círculo verde.
O aplicativo sincronizará suas configurações de dados da atividade com o TomTom Touch.
Uso do seu computador
1. Para conectar o TomTom Touch ao computador, pressione firmemente a parte superior do
módulo até ele se soltar da pulseira.
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2. Usando o cabo USB recebido junto com seu TomTom Touch, conecte o módulo ao seu
computador.

O Sports Connect abre automaticamente quando o TomTom Touch é conectado no seu computador.
O Sports Connect sincronizará automaticamente suas configurações de dados da atividade com o
TomTom Touch.

Solução de problemas
Você pode carregar ou "sincronizar" os dados da sua atividade com o TomTom Touch para o
aplicativo móvel Sports usando o seu smartphone. Alternativamente, você pode sincronizar
conectando o TomTom Touch ao seu computador.
Ocasionalmente, a sincronização não funcionará. Caso isso aconteça, siga alguns desses passos:
Equipamento iOS
 Certifique-se de que você esteja usando a versão mais recente do software do TomTom Touch.
Se uma versão mais recente estiver disponível, você pode baixar usando o aplicativo para
desktop Sports Connect.
 Certifique-se de que você esteja usando a versão mais recente do aplicativo móvel. Se uma
versão mais recente estiver disponível, ela será listada na App Store.
 Esqueça a pulseira fitness emparelhada no seu dispositivo iOS e tente emparelhar novamente:
1. Vá até a tela de configurações de Bluetooth no seu dispositivo iOS, clique no ícone (i) atrás
do nome da pulseira fitness e selecione Esquecer este equipamento. Tente emparelhar sua
pulseira fitness novamente, seguindo as instruções de emparelhamento acima. Se ainda não
estiver funcionando, continue nas etapas de solução de problemas abaixo.
2. Reinicie seu dispositivo iOS.
3. Desinstale e reinstale o aplicativo móvel Sports da App Store.
4. Desative e reative o Bluetooth.
5. Reinicie sua pulseira fitness ligando-a a uma fonte de alimentação.
Seu dispositivo iOS e a pulseira fitness agora estão totalmente desconectados e reiniciados.
6. Inicie o aplicativo móvel Sports no seu dispositivo iOS.
7. Continue emparelhando conforme descrito nas instruções de emparelhamento da etapa 5
aqui Emparelhamento com um equipamento iOS.
Equipamento Android
1. No menu de configurações de Bluetooth do seu dispositivo Android, cancele o emparelhamento
ou exclua sua pulseira fitness. Tente emparelhar sua pulseira fitness novamente, seguindo as
instruções de emparelhamento acima. Se ainda não estiver funcionando, continue nas etapas de
solução de problemas abaixo.
2. Desinstale e reinstale o aplicativo móvel Sports da Play Store.
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3. Reinicie seu dispositivo Android.
4. Desative e reative o Bluetooth.
5. Reinicie sua pulseira fitness ligando-a a uma fonte de alimentação.
Seu dispositivo Android e a pulseira fitness agora estão totalmente desconectados e reiniciados.
6. Inicie o aplicativo móvel Sports no seu equipamento Android.
7. Continue emparelhando conforme descrito nas instruções de emparelhamento da etapa 7 aqui
Emparelhamento com um equipamento Android.
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Registro da aptidão física
Sobre o registro de atividades
O TomTom Touch é utilizado para monitorar o seu nível de atividade. Aqui estão algumas coisas que
você pode fazer:







Crie uma meta corporal para gordura, músculo ou peso.
Crie uma meta de passos para número de passos por dia ou por semana.
Crie uma meta de esportes para, por exemplo, ciclismo, corrida ou academia.
Monitore o tempo gasto estando fisicamente ativo, os passos, as calorias queimadas e a
distância percorrida.
Consultar seu progresso diário e semanal para o objetivo definido.
Carregue os dados de registro de atividades no site TomTom Sports e no aplicativo móvel
TomTom Sports.

Revisão de sua atividade no Sports
É possível visualizar seu progresso em relação à meta de registro de atividades diária tanto no
aplicativo móvel Sports quanto no site do Sports. O conteúdo exibido estará atualizado e refletirá a
última vez que os dados foram sincronizados com o TomTom Touch.
Consulte o Manual do usuário do aplicativo TomTom Sports.

Informações registradas pelo TomTom Touch
O TomTom Touch monitora automaticamente seu sono, temo ativo, calorias queimadas, passos e
distância. Os cálculos têm como base os sensores de frequência cardíaca e movimento integrados,
assim como seu perfil de usuário, composto por idade, gênero, altura e peso.
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Nota: o TomTom Touch não contém um chip de GPS e, assim, as estatísticas de distância são
aproximadas, com base nos seus passos.
É possível visualizar suas estatísticas diárias deslizando pelas telas abaixo da face do relógio no
TomTom Touch. Também é possível ver suas estatísticas no site do Sports e no aplicativo Sports ao
sincronizar o TomTom Touch.
No aplicativo e no site, você pode ver estatísticas específicas do exercício, assim como o progresso
geral e o progresso em quaisquer metas definidas.
Dica: também será possível visualizar suas medições de frequência cardíaca 24 horas por dia, 7
dias por semana se você tiver ativado Frequência cardíaca o dia todo no menu Equipamento do
aplicativo Sports.
Precisão do registro de atividade
O registro de atividade tem como objetivo fornecer informações para encorajar um estilo de vida
ativo e saudável. O TomTom Touch utiliza sensores e cálculos para monitorar sua atividade. Os
dados e informações fornecidos destina-se a ser uma estimativa aproximada da sua atividade, mas
pode não ser completamente precisa, incluindo passos, sono, distância e dados de calorias.

Monitoramento de sua atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana
1. Deslize a tela para visualizar as métricas de atividade.
As métricas são:

Passos

Distância percorrida

Tempo ativo

Tempo de sono

Calorias queimadas
2. Se você tiver uma meta de atividade diária, você verá um ícone de meta circular acima da
métrica selecionada e acima do relógio. Esse ícone de meta é preenchido todos os dias conforme você avança até sua meta.
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Dica: é possível definir suas metas e visualizar seu histórico de desempenho no aplicativo Sports
ou no site do Sports.

Monitoramento da frequência cardíaca
O TomTom Touch apresenta a opção de monitor de frequência cardíaca 24 horas, 7 dias por
semana. Quando o monitoramento de frequência cardíaca o dia todo for ativado, a Pulseira fitness
poderá verificar sua frequência cardíaca regularmente durante o dia e a noite. As informações de
frequência cardíaca aprimoram as estimativas de calorias e tempo ativo e fornecem uma visão geral
de sua atividade geral durante o dia.
Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o monitoramento Frequência cardíaca o dia
todo quanto não estiver em uso. Esse recurso é ATIVADO por padrão.
Para exibir uma leitura de frequência cardíaca instantânea, faça o seguinte:
1. Ative o TomTom Touch pressionando o botão.
2. Na tela do relógio, deslize para baixo três vezes até visualizar o ícone de coração.
3. Aguarde alguns segundos até visualizar sua frequência cardíaca atual em batimentos por minuto
(bpm).

4. Se sua frequência cardíaca não for exibida, toque no botão para tentar novamente. Além disso,
você pode tentar apertar o TomTom Touch sobre o pulso ou movê-lo mais para cima do pulso.
Visualização da sua frequência cardíaca no aplicativo móvel Sports
Consulte o Manual do usuário do aplicativo TomTom Sports.
Visualização da sua frequência cardíaca no site do Sports
1. Acesse mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Clique em Todos os esportes e selecione Registro de atividades.
3. Clique em Todos e selecione Dia.
4. Na parte inferior da página, selecione Frequência cardíaca média em repouso.
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Ao visualizar a frequência cardíaca de um dia, você visualiza os valores da sua frequência
cardíaca em repouso e a frequência cardíaca média em repouso a partir dessas medições.
Também é possível visualizar sua frequência cardíaca em repouso durante uma semana, um mês
ou um ano.

Monitoramento de seus passos
Os passos são estimados utilizando o movimento do pulso; uma meta padrão de 10.000 passos por
dia é automaticamente definida.
Dica: os passos durante os treinos são inclusos nas métricas de registro de atividades geral.
1. Ative o TomTom Touch pressionando o botão.
2. Na tela do relógio, deslize para cima três vezes até visualizar o ícone de passos.
Dica: a ordem das telas abaixo do relógio muda de acordo com a meta definida.

Você visualiza o número de passos do dia até agora.
Nota: seu progresso em relação à meta diária é redefinido para zero à meia-noite de cada dia.
Visualização de seus passos no aplicativo móvel Sports
Consulte o Manual do usuário do aplicativo TomTom Sports.
Visualização de seus passos no site do Sports
1. Acesse mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Clique em Todos os esportes e selecione Registro de atividades.
3. Clique em Todos e selecione Dia.
4. Na parte inferior da página, selecione Passos.
Também é possível visualizar seus passos da semana, do mês ou do ano.
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Monitoramento das calorias
Dica: as medições de calorias incluem as calorias queimadas pelo seu corpo para sobrevivência isso é conhecido como Taxa metabólica basal (BMR). Por isso, o TomTom Touch exibe um valor
calórico quando você acorda e ainda não praticou atividades.
1. Ative o TomTom Touch pressionando o botão.
2. Na tela do relógio, deslize para cima até visualizar o ícone de chama.
Dica: a ordem das telas abaixo do relógio muda de acordo com a meta definida.

Você visualiza o valor de calorias queimadas no dia até agora.
Nota: seu progresso em relação à meta diária é redefinido para zero à meia-noite de cada dia.
Visualização das calorias queimadas no aplicativo móvel Sports
Consulte o Manual do usuário do aplicativo TomTom Sports.
Visualização das calorias queimadas no site do Sports
1. Acesse mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Clique em Todos os esportes e selecione Registro de atividades.
3. Clique em Todos e selecione Dia.
4. Na parte inferior da página, selecione Energia.
Também é possível visualizar as calorias queimadas durante uma semana, um mês ou um ano.

Monitoramento do tempo ativo
Dica: o tempo é classificado como “ativo” quando sua frequência de passos ou seu movimento
está acima de um determinado limite por mais de 10 segundos.
1. Ative o TomTom Touch pressionando o botão.
2. Na tela do relógio, deslize para cima três vezes até visualizar o ícone de tempo.
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Dica: a ordem das telas abaixo do relógio muda de acordo com a meta definida.

Você visualiza seu tempo ativo no dia até agora.
Nota: seu progresso em relação à meta diária é redefinido para zero à meia-noite de cada dia.
Visualização do seu tempo ativo no aplicativo móvel Sports
Consulte o Manual do usuário do aplicativo TomTom Sports.
Visualização do seu tempo ativo no site do Sports
1. Acesse mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Clique em Todos os esportes e selecione Registro de atividades.
3. Clique em Todos e selecione Dia.
4. Na parte inferior da página, selecione Tempo ativo.
Também é possível visualizar seu tempo ativo da semana, do mês ou do ano.

Monitoramento da distância
Dica: os passos são estimados por meio do movimento do pulso, e os passos são utilizados para
estimar uma distância de caminhada.
1. Ative o TomTom Touch pressionando o botão.
2. Na tela do relógio, deslize para cima quatro vezes até visualizar o ícone de distância.
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Dica: a ordem das telas abaixo do relógio muda de acordo com a meta definida.

Você visualiza sua distância no dia até agora.
Nota: seu progresso em relação à meta diária é redefinido para zero à meia-noite de cada dia.
Visualização de sua distância no aplicativo móvel Sports
Consulte o Manual do usuário do aplicativo TomTom Sports.

Como registrar seu sono
Sobre o registro de sono
É possível monitorar o quanto você dormiu com o TomTom Touch. Aqui estão algumas coisas que
você pode fazer:



Registre quanto tempo você está dormindo a cada dia, semana, mês ou ano.
Você pode carregar suas métricas de registro de sono no site do TomTom Sports e no aplicativo
móvel TomTom Sports.

A pulseira fitness mede o sono com base nos movimentos e presume que, quando você não se
movimenta após um determinado horário na parte da tarde, você está dormindo.
O dia é "reiniciado" às 16h00 e a pulseira fitness começa a contar uma nova "noite" nesse ponto.
Como registrar seu sono
Para monitorar seu sono, você deve utilizar o TomTom Touch ao dormir. Para visualizar o quanto
você dormiu na noite anterior, faça o seguinte:
1. Ative o TomTom Touch pressionando o botão.
2. Na tela do relógio, deslize para cima cinco vezes até visualizar o ícone de sono.
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Dica: a ordem das telas abaixo do relógio muda de acordo com a meta definida.

Você visualiza a quantidade de sono da noite anterior.
Nota: seu progresso em relação à meta diária é redefinido para zero à meia-noite de cada dia.
Visualização da sua atividade de sono no aplicativo móvel Sports
Consulte o Manual do usuário do aplicativo TomTom Sports.

Compartilhamento de atividades
É possível compartilhar as atividades do Sports usando o recurso Compartilhamento em redes sociais
de sua conta Sports.
Para iniciar o compartilhamento, faça o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Fazer login no Sports.
Selecione uma atividade no painel do Sports.
Clique no botão Compartilhar, no canto superior direito.
Selecione, por exemplo, Facebook ou Twitter e adicione um comentário para personalizar sua
publicação.
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Modo Esportes
Uso do modo Esportes
O modo Esportes pode ser utilizado para todas as atividades esportivas. Esse modo de início-parada
captura o tempo, a frequência cardíaca e as calorias queimadas com base na frequência cardíaca.
Esse modo pode ser usado para em qualquer outro esporte, exceto natação e esportes aquáticos.
Também é possível manter o monitoramento de todas as suas atividades no aplicativo Sports ou no
site do Sports.
Nota: a distância não é mostrada durante a atividade esportiva no TomTom Touch ou no
aplicativo porque o TomTom Touch não possui GPS.
Importante: você pode usar o TomTom Touch no chuveiro, mas ele será danificado se você nadar ou
pular na água usando ele.
1. Para iniciar uma atividade no modo Esportes, deslize para as telas acima da tela do relógio,
onde você verá o ícone de exercício.

2. Pressione o botão rapidamente para iniciar a gravação de uma atividade.
Uma vibração confirma que a atividade está sendo gravada.
3. Ao gravar uma atividade, pressione o botão uma vez para ativar a tela e deslize até você
visualizar o tempo ativo, as calorias queimadas, a frequência cardíaca e a hora.
4. Para interromper a gravação de uma atividade, pressione o botão uma vez para ativar a tela,
deslize até ver a bandeira de chegada e pressione o botão novamente ou toque duas vezes na
lateral do módulo até ele vibrar e exibir uma marca de verificação na tela.
5. Após registrar uma atividade, sincronize-a conectando o TomTom Touch no aplicativo móvel
Sports no seu telefone ou no Sports Connect no seu computador.
Dica: após o seu treino, será possível compartilhar suas atividades nas mídias sociais.
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Sobre a estimativa de calorias
As calorias são estimadas com base no seu gênero, seu peso e a intensidade e a duração do
exercício.
Para o modo Esportes, a frequência cardíaca é utilizada para estimar as calorias.
Os cálculos de calorias do TomTom Touch têm como base as tabelas MET de 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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Ajustes das metas
Sobre metas
É possível definir metas diárias, metas de esportes e metas corporais utilizando o aplicativo móvel
Sports ou o site do Sports. Parte do aplicativo do Sports é descrito abaixo, mas há muitas
semelhanças com o site do Sports.
Importante: novas metas ou mudanças das metas existentes serão sincronizadas com seu TomTom
Touch na próxima vez que você conectá-lo ao aplicativo Sports ou ao Sports Connect.
Nota: esse é apenas um exemplo de uma aba no TomTom Touch. Você pode usar gestos
semelhantes para explorar outras abas.

1. Toque na seta na parte superior esquerda para retornar à tela anterior.
2. Deslize para cima ou para baixo para rolar rapidamente. Toque, segure e arraste para rolar
lentamente.
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3. Toque para abrir a página de detalhes de uma meta.

4. Toque na seta na parte superior esquerda para retornar à tela anterior.
5. Toque em uma métrica para alterá-la. A métrica selecionada será exibida em verde.
6. Toque nos botões de menos e mais para diminuir ou aumentar, respectivamente, os valores da
sua métrica.
7. Toque para ativar e desativar a meta. Após tocar, aguarde um minuto para que o aplicativo
atualize.

Definição de uma meta de registro de atividades
Nota: você não pode definir uma meta diretamente no TomTom Touch, você precisa usar o
aplicativo Sports ou o site do Sports.
Uma meta de registro de atividades de 10.000 passos é automaticamente predefinida. Você também
visualizará convites para configurar suas metas de registro de atividades ao configurar o TomTom
Touch.
Para alterar ou definir uma meta de registro de atividades, faça o seguinte no aplicativo Sports:
1. No menu, toque em METAS.
Você visualizará uma tela com sua meta de passos na parte superior e sinais de adição para que
você possa adicionar uma meta de esportes ou uma meta corporal.
2. Toque no ícone de lápis sob a meta de passos.
3. Selecione a métrica que deseja alterar: Passos, Distância, Duração ou Energia. Nesse exemplo,
selecionamos Passos, já realçado.
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4. Deslize para baixo e altere o número de passos.
5. Toque em Concluído.
6. De maneira alternativa, toque em Desativar meta para desligar uma meta.
Dica: também é possível definir metas no site do Sports.
Nota: seu progresso em relação à meta de registro de atividades é redefinido para zero à
meia-noite de cada dia.
Importante: novas metas ou mudanças das metas existentes serão sincronizadas com seu TomTom
Touch na próxima vez que você conectá-lo.

Definição de uma meta de esportes
Nota: você não pode definir uma meta diretamente no TomTom Touch, você precisa usar o
aplicativo Sports ou o site do Sports.
O modo Esportes pode ser utilizado para todas as atividades esportivas. Esse modo de início-parada
captura o tempo, a frequência cardíaca e as calorias queimadas com base na frequência cardíaca. É
possível utilizar esse modo para qualquer esporte, exceto para natação e esportes aquáticos.
Para definir uma meta no Sports, faça o seguinte no aplicativo Sports:
1. Toque na aba GERENCIAR.
2. Toque em Gerenciar metas.
Você verá uma tela oferecendo as opções de adicionar uma meta de registro de atividades, uma
meta de esportes ou uma meta corporal.
3. Escolha um tipo de meta e toque nela, por exemplo, uma meta de esportes.
4. Selecione sua atividade entre várias disponíveis, incluindo: Corrida, Ciclismo, Esteira etc.
Nesse exemplo, selecionamos Corrida, já realçada.
5. Deslize para baixo e toque em uma combinação de Métrica, Período e Alvo para cada atividade:

Atividades - defina o número de vezes que você pretende realizar a atividade na semana ou
no mês.

Distância - defina a distância que você pretende percorrer na semana ou no mês.

Tempo ativo - defina o tempo que pretende passar na atividade durante a semana ou o
mês.
6. Quando concluir, deslize para baixo e toque em Concluído.
Dica: também é possível definir metas no site do Sports.
Importante: novas metas ou mudanças das metas existentes serão sincronizadas com seu TomTom
Touch na próxima vez que você conectá-lo.
Exemplos de gráficos de visão geral do modo Esportes e da frequência cardíaca em repouso
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Dica: esse produto não possui um recurso de composição corporal. Se estiver procurando por um
produto que possa medir sua porcentagem de gordura corporal, experimente o TomTom Touch
Cardio + Body Composition. Como alternativa, use balanças que possam medir a composição
corporal.

Definição de uma meta corporal
Nota: você não pode definir uma meta diretamente no TomTom Touch, você precisa usar o
aplicativo Sports ou o site do Sports.
Dica: esse produto não possui um recurso de composição corporal. Se estiver procurando por um
produto que possa medir sua porcentagem de gordura corporal, experimente o TomTom Touch
Cardio + Body Composition. Como alternativa, use balanças que possam medir a composição
corporal.
Para monitorar seu progresso, você pode definir uma meta corporal usando o Sports para monitorar
o seu peso.
Para definir uma meta corporal, faça o seguinte no aplicativo Sports:
1. Toque na aba GERENCIAR.
2. Toque em Gerenciar metas.
Você verá uma tela oferecendo as opções de adicionar uma meta de registro de atividades, uma
meta de esportes ou uma meta corporal.
3. Escolha um tipo de meta e toque nela, por exemplo, uma meta corporal.
4. Escolha o seu Peso.
5. Deslize para baixo e defina seu peso alvo.
Dica: é possível alterar a unidade de peso em Seu perfil no aplicativo Sports ou no site.
6. Quando concluir, deslize para baixo e toque em Concluído.
Dica: também é possível definir metas no site do Sports.
Importante: novas metas ou mudanças das metas existentes serão sincronizadas com seu TomTom
Touch na próxima vez que você conectá-lo.
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Notificações do celular
Recebimento de notificações do celular
Notificações por chamada
Ao receber uma chamada, o TomTom Touch vibra e um ícone de chamada aparece para indicar uma
chamada. É possível deslizar para baixo para dispensar o ícone ou ignorá-lo.
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Notificações por mensagem de texto (SMS)
Ao receber uma mensagem SMS, o TomTom Touch vibra e um ícone de mensagem aparece para
indicar uma mensagem. É possível deslizar para baixo para dispensar o ícone ou ignorá-lo.
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Configurações
Sobre as configurações
Todas as configurações do TomTom Touch são definidas por meio do aplicativo móvel Sports ou no
site do Sports.
As configurações a seguir estão disponíveis no TomTom Touch:
Frequência cardíaca o dia todo
Notificações do celular
Perfil
Preferências
Zonas de frequência cardíaca







Frequência cardíaca o dia todo
Para ligar ou desligar o monitoramento de frequência cardíaca o dia todo, faça o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Abra o aplicativo Sports no seu celular.
Toque na aba Gerenciar.
Toque na imagem do seu equipamento na parte superior.
Mova o deslizador até Frequência cardíaca o dia todo.

Dica: desligue o monitoramento de frequência cardíaca o dia todo quando não estiver em uso
para prolongar a duração da bateria.
Consulte: Monitoramento da frequência cardíaca

Notificações do celular
Para ligar ou desligar as notificações do celular, faça o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Abra o aplicativo Sports no seu celular.
Toque na aba Gerenciar.
Toque na imagem do seu equipamento na parte superior.
Mova o deslizador até Notificações do celular.

Consulte: Recebimento de notificações do celular

Perfil
É necessário configurar seu perfil utilizando o aplicativo Sports ou o site do Sports. Seu perfil é
enviado ao TomTom Touch cada vez que você se conecta ao Sports.
Selecione as opções a seguir para definir os detalhes em cada caso:






NOME
GÊNERO
DATA DE NASCIMENTO
ALTURA
PESO

As informações do perfil são utilizadas para o seguinte:
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A data de nascimento permite que o TomTom Touch calcule sua idade, que pode ser utilizada
para estimar sua frequência cardíaca máxima.
Peso e gênero são necessários para calcular as calorias de maneira mais precisa.

Preferências
Há um conjunto de preferências que pode ser alterado e que pode ser acessado como a seguir:
Site do Sports
Clique no seu nome (canto superior direito) guia > Ajustes > Preferências.
Aplicativo Sports
Toque no ícone do menu > Conta > Perfil > Preferências.
Você pode definir as seguintes preferências:






EXIBIÇÃO DE DATA
EXIBIÇÃO DE HORA (página 38)
UNIDADES DE PESO
UNIDADES DE DISTÂNCIA
UNIDADES DE ENERGIA

Alteração da exibição de hora
Para alternar entre o formato de 12 ou 24 horas no relógio da sua pulseira fitness, faça o seguinte:
Site do Sports
1. Acesse suas configurações de preferências no site do Sports.
2. Em Exibição de hora, escolha 12 horas ou 24 horas.
3. Conecte sua pulseira fitness ao computador para sincronizar as configurações.
Aplicativo móvel Sports
1. No aplicativo móvel Sports, toque na aba Gerenciar.
2. Toque em Editar perfil.
3. Selecione PREFERÊNCIAS.
4. Toque em Exibição de hora.
5. Escolha 12 horas ou 24 horas.
6. Toque em Atualizar.
A exibição de horas na sua pulseira fitness foi alterada.

Alteração do fuso horário
Se você viajar para um lugar com fuso horário diferente com a sua pulseira fitness, é possível
ajustar a hora usando um computador ou o aplicativo Sports no seu celular.
Aplicativo móvel Sports
Para atualizar o fuso horário pelo celular, faça o seguinte:
1. Verifique se o Bluetooth está ativado no seu telefone.
2. Abra o aplicativo móvel TomTom Sports.
3. Abra a tela Atividades para sincronizar sua pulseira com o aplicativo.
Com isso, o fuso horário será automaticamente atualizado com o do celular.
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Site do Sports
Para atualizar o fuso horário pelo computador, faça o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Conecte sua pulseira ao computador.
Abra o Sports Connect.
Clique no ícone da engrenagem para abrir o menu Ajustes.
Marque a caixa para Sincronização do relógio e, depois, desconecte e reconecte seu monitor
para atualizar a hora.
Com isso, a hora será automaticamente atualizada.

Zonas de frequência cardíaca
É possível alterar a faixa das zonas de frequência cardíaca no site do Sports.
Clique no seu nome (canto superior direito) guia > Ajustes > Zonas de frequência cardíaca.
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Conta TomTom Sports
Nota: a conta Sports é diferente da conta TomTom ou MyDrive. Não há vínculo entre elas. É
possível que vários equipamentos sejam associados a uma conta Sports.
Sua conta TomTom Sports é o local de armazenamento central de todas as suas informações de
treinamento e fitness.
Para criar uma conta, clique no botão em TomTom Sports Connect ou acesse diretamente o site:
mysports.tomtom.com
É possível transferir suas atividades para a sua conta Sports usando o TomTom Sports Connect ou o
aplicativo TomTom Sports.
Se suas atividades forem transferidas para a conta TomTom Sports, você poderá armazenar, analisar
e visualizar suas atividades anteriores. É possível visualizar todas as métricas associadas às suas
atividades.
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TomTom Sports Connect
O TomTom Sports Connect faz o seguinte:




Registra o TomTom Touch na sua conta Sports.
Atualiza o software do TomTom Touch quando novas versões são disponibilizadas.
Carrega informações de atividade na sua conta Sports.
Nota: o aplicativo TomTom Sports Connect é um aplicativo completamente diferente do
aplicativo MyDrive.

Instalação do TomTom Sports Connect
Para obter instruções, consulte: Baixar o Sports Connect.
Compatibilidade do computador
O TomTom Sports Connect é compatível com os seguintes sistemas operacionais:
Windows®





Windows
Windows
Windows
Windows

10
8 - versão PC
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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Aplicativo móvel TomTom Sports
O aplicativo móvel Sports permite carregar e analisar suas atividades e ver suas estatísticas em
tempo real.
O aplicativo móvel TomTom Sports faz o seguinte:



Transfere automaticamente as informações das atividades para sua conta no TomTom Sports
quando sincronizado com o TomTom Touch.
Fornece uma alternativa ao TomTom Sports Connect para a transferência de informações das
atividades para sua conta Sports.

Telefones celulares e dispositivos móveis compatíveis
iOS
O aplicativo TomTom Sports é compatível com os seguintes telefones celulares e equipamentos
móveis:





iPhone 4S ou mais recente
iPod touch da 5ª geração
iPad3 ou mais recente
Todos os iPad mini.

Android
O aplicativo TomTom Sports requer Bluetooth Smart (ou Bluetooth LE) e Android 4.1 ou superior
para se comunicar com sua pulseira fitness. Diversos equipamentos Android habilitados com
Bluetooth Smart foram testados para confirmar compatibilidade com o aplicativo Sports. Verifique a
compatibilidade do seu telefone com o aplicativo Sports visitando a Google Play
Importante: o Google Play não pode ser acessado na China e o nosso aplicativo encontra-se na loja
Wandoujia.
Instalação do aplicativo TomTom Sports
Consulte: Obter o aplicativo móvel Sports
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Apêndice
Avisos e indicações de uso
Indicações de uso
TomTom Touch monitora a frequência cardíaca, conta os passos, as calorias queimadas, a distância
caminhada, o tempo ativo e o tempo de sono. Essas métricas ajudarão você a manter um estilo de
vida ativo.
Avisos
Avisos gerais para TomTom Touch
 TomTom Touch não é um equipamento médico e não deve ser usado para diagnósticos ou
tratamento. Sempre consulte um médico antes de iniciar um programa de exercícios.
 O TomTom Touch é fabricado na China.
 Isso não é um brinquedo. Esse produto e seus acessórios contêm peças pequenas, que
podem oferecer risco de asfixia. Mantenha longe das crianças. Se ocorrer ingestão da bateria, procure atendimento médico imediato.
 É necessário ter acesso ao aplicativo TomTom Sports para usar alguns dos recursos desse
produto.
AVISO DE SEGURANÇA
 Esse produto contém uma bateria de polímero de lítio que não pode ser acessada ou substituída. Mantenha o TomTom Touch fora do alcance de crianças. Se você suspeitar que uma
criança tenha ingerido ou inserido o módulo de rastreamento, procure atendimento médico
imediato, pois pode ocorrer uma lesão grave.
Sensor/monitor de frequência cardíaca
 O monitor de frequência cardíaca não é um equipamento médico e não deve ser usado para
diagnósticos ou tratamento.
 A interferência no sinal causada por fontes externas, contato ruim com o seu pulso e outros
fatores podem impedir que ocorram leituras e transmissões de dados de frequência cardíaca
precisas. A TomTom não aceita qualquer responsabilidade decorrente de eventuais imprecisões.
Como a TomTom usa suas informações
É possível encontrar informações sobre o uso de informações pessoais em:
tomtom.com/privacy.
Segurança do equipamento e da bateria
Seu equipamento
Este produto usa uma bateria de íon-lítio.
Não desmonte, amasse, entorte, deforme, perfure nem fragmente seu equipamento. Não utilize o
produto em ambientes úmidos, molhados e/ou corrosivos. Não coloque, armazene ou deixe seu
produto em um local com alta temperatura ou sob luz solar direta, sobre ou próximo de uma fonte
de calor, como forno de micro-ondas ou contêiner pressurizado, e não o exponha a temperaturas
acima de 50 °C/122 °F.
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Não deixe o equipamento cair. Caso o equipamento caia (especialmente em superfícies rígidas) e
haja suspeita de danos, entre em contato com o atendimento ao cliente.
Se o equipamento requerer um carregador, use este equipamento com o carregador fornecido. Para
obter carregadores para reposição, vá até tomtom.com e obtenha informações sobre carregadores
aprovados para seu equipamento.
Temperaturas operacionais
-20 °C (-4 °F) até 45 °C (113 °F).
Bateria do equipamento
Não modifique ou reconstrua a bateria. Não tente inserir objetos estranhos na bateria, nem imerja
ou exponha a água ou outros líquidos. Não exponha a bateria ao fogo, explosão ou outros perigos.
Não dê curto circuito na bateria nem deixe que objetos condutores metálicos entrem em contato
com os terminais da bateria.
Só use a bateria em sistemas para os quais tenha sido especificada.
Cuidado: Risco de explosão caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.
Não remova nem tente remover a bateria não substituível pelo usuário. Se você tiver algum
problema com a bateria, entre em contato com o suporte ao cliente TomTom.
A vida útil declarada da bateria refere-se a sua vida útil máxima possível. A vida útil máxima da
bateria só será alcançada em condições atmosféricas específicas. A vida útil máxima estimada da
bateria se baseia em um perfil de uso médio.
Para obter sugestões sobre como prolongar a vida útil da bateria, consulte as Perguntas Frequentes
em: tomtom.com/batterytips.
A não observância dessas diretrizes poderá provocar vazamentos de ácido da bateria, aquecimento,
explosão ou fagulhas e causar ferimentos e/ou danos. Não fure, abra ou desmonte a bateria. Se a
bateria vazar e você entrar em contato com o líquido, lave a área exposta com água em abundância
e procure um médico imediatamente. Por motivos de segurança e para prolongar a vida útil da
bateria, retire seu produto do veículo quando não for dirigir e mantenha-o em local fresco e seco. O
carregamento não ocorrerá em temperatura baixa (inferior a 0 °C/32 °F) ou alta (acima de 45
°C/113 °F).
Descarte da bateria
A BATERIA QUE ACOMPANHA O PRODUTO DEVE SER RECICLADA OU DESCARTADA CORRETAMENTE, DE
ACORDO COM AS LEIS E REGULAMENTAÇÕES LOCAIS, E SEMPRE MANTIDA SEPARADA DO LIXO
DOMÉSTICO. COM ESSE PROCEDIMENTO VOCÊ ESTARÁ AJUDANDO A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.
SOMENTE USE SEU EQUIPAMENTO TOMTOM COM OS CABOS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC
FORNECIDOS (CARREGADOR DE CARRO/CABO DA BATERIA), ADAPTADOR CA (CARREGADOR
DOMÉSTICO), EM UMA BASE APROVADA OU USANDO O CABO USB FORNECIDO PARA CARREGAMENTO
DA BATERIA VIA CONEXÃO COM O COMPUTADOR.
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Descarte de resíduos eletrônicos WEEE
Na AEE/UE, esse produto é marcado com o símbolo da lixeira no próprio produto e/ou na
embalagem, conforme exigido pela Diretiva EU 2012/19/UE (WEEE). Esse produto não deve ser
tratado como lixo doméstico nem ser descartado como lixo municipal não classificado. Você pode
descartar esse produto devolvendo-o ao ponto de venda ou levando-o ao ponto de coleta local para
reciclagem.
Fora da AEE/UE, o símbolo da lixeira pode não ter o mesmo significado. Mais informações sobre as
opções de reciclagem nacional podem ser obtidas junto a uma autoridade responsável local. É
responsabilidade do usuário final cumprir a legislação local ao descartar esse produto.

Informações para o usuário referentes à FCC

Declaração de interferência da FCC (Federal Communications Commission, comissão federal de
comunicações)
Este equipamento está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está
sujeita às seguintes condições: (1) este equipamento pode não causar interferência prejudicial e (2)
este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que possa
causar operação indesejada.
Esse equipamento foi testado e considerado aprovado dentro dos limites para equipamento digital
Classe B, nos termos da parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram criados para oferecer
proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento
gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com as
instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Contudo, não há
garantias da não ocorrência de interferências em determinadas instalações. Se este equipamento
de fato causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desativando e ativando o equipamento, recomendamos ao usuário que tente corrigir a
interferência por meio de uma das medidas abaixo:
- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele
ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/TV para obter ajuda.
ID da FCC: S4L1AT00
IC: 5767A-1AT00
Cuidados da FCC
Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelo cumprimento
podem anular a autoridade do usuário em operar o equipamento.
Este transmissor não deve ser colocado ou operado com qualquer outra antena ou transmissor.
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Declaração sobre exposição à radiação
O produto está em conformidade com o limite de exposição à RF portátil da FCC estabelecido para
um ambiente não controlado e é seguro para a operação pretendida, conforme descreve este
manual. Uma redução maior de exposição à RF pode ser atingida se o produto ficar o mais distante
possível do corpo do usuário ou se o equipamento for definido com uma energia de saída mais baixa,
se essa função existir.
Parte responsável na América do Norte
TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803
Tel.: 866 486-6866 opção 1 (1-866-4-TomTom)
Informações sobre emissões para o Canadá
A operação está sujeita às duas condições a seguir:



Pode ser que este equipamento não cause interferência.
Este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência
que possa causar operação indesejada.

A operação está sujeita à condição de que este equipamento não causa interferência prejudicial.
Este aparelho digital Classe B cumpre a ICES-003 canadense. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
O recurso de Seleção de Código do País está desabilitado para produtos comercializados nos EUA ou
no Canadá.
O equipamento é certificado de acordo com os requisitos da RSS-247 para 2,4 GHz.

Declaração para indústria do Canadá: (versões em inglês e francês)
Este equipamento está em conformidade com os padrões RSS de isenção de licença de ISED. A
operação está sujeita às seguintes condições: (1) este equipamento pode não causar interferência
prejudicial e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a
interferência que possa causar operação indesejada.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y
compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
Declaração sobre exposição à radiação:
O produto está em conformidade com o limite de exposição à RF portátil do Canadá estabelecido
para um ambiente não controlado e é seguro para a operação pretendida, conforme descreve este
manual. Uma redução maior de exposição à RF pode ser atingida se o produto ficar o mais distante
possível do corpo do usuário ou se o equipamento for definido com uma energia de saída mais baixa,
se essa função existir.
Déclaration d'exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis
et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux
expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps
de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle
fonction est disponible.
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Números de modelo
TomTom Touch Cardio Fitness Tracker: 1AT00
Especificações técnicas das Pulseiras fitness TomTom
Duração da bateria

Até 5 dias

Resolução do visor

128 x 32 pixels

Tamanho do visor

5,58 x 22,38 mm

Espessura

11,5 mm

Peso

10 g

Tamanho do pulso

121 - 169 mm
(pequeno)

140 - 206 mm (grande)

Fonte de energia

Cabo USB

Fonte USB 5v DC de 500 mA

Equipamento tipo BF

Ano de fabricação
Ano de fabricação: 2017
Certificação para o Brasil
"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário."
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Avisos de copyright
© 1992 - 2017 TomTom. Todos os direitos reservados. TomTom e o logo da TomTom com "duas
mãos" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da TomTom N.V. ou de uma de suas
subsidiárias. Consulte tomtom.com/legal para obter garantias limitadas e contratos de licença de
usuário final que se aplicam a este produto.
© 1992 - 2017 TomTom. Todos os direitos reservados. Este material é proprietário e está sujeito à
proteção de copyright e/ou proteção dos direitos de banco de dados e/ou outros direitos de
propriedade intelectual pertencentes à TomTom ou aos seus fornecedores. O uso deste material
está sujeito aos termos do contrato de licença. A cópia não autorizada ou divulgação deste material
resultará em responsabilidades civil e penal.
Linotype, Frutiger e Univers são marcas comerciais da Linotype GmbH, registradas no Escritório de
Patentes e Marcas dos EUA, e podem estar registradas em outras jurisdições.
MHei é uma marca comercial da Monotype Corporation e pode estar registrada em outras
jurisdições.
Android, Google Now, Google Earth e o símbolo "Baixar na Google Play"
Android, Google Now, Google Earth, Google Play e o logotipo Google Play são marcas registradas do
Google Inc.
Windows®
Windows e Windows Vista também são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
TWITTER
TWITTER, TWEET, RETWEET e o logo do Twitter são marcas comerciais do Twitter, Inc. ou de suas
afiliadas.
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac e o Ícone “Baixe agora na App Store”
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc.,
registrada nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
Bluetooth®

A marca Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o
uso de tais marcas pela TomTom é feito sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais
pertencem aos seus respectivos proprietários.
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.
Código AES
O software incluído neste produto contém código AES sob Copyright(c) 1998-2008, Brian Gladman,
Worcester, Reino Unido. Todos os direitos reservados.
Termos da licença:
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A redistribuição e utilização deste software (com ou sem alterações) são permitidas sem o
pagamento de taxas ou royalties desde que as seguintes condições sejam atendidas:
As distribuições do código fonte devem incluir as observações sobre Copyright acima, a lista de
condições e a isenção de responsabilidade a seguir.
As distribuições de códigos binários devem incluir o aviso de copyright acima, esta lista de condições
e a isenção de responsabilidade a seguir na documentação.
O nome do portador do copyright não deve ser usado para endossar produtos montados com o uso
deste software sem permissão específica por escrito.
Cálculos de calorias
Os cálculos de calorias destes produtos são baseados nos valores de MET de:
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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