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Velkommen
Referanseguiden forklarer alt du trenger å vite om den nye TomTom GPS Sports-klokken.
Hvis du vil lese raskt gjennom det grunnleggende, anbefaler vi deg å lese siden Komme i gang. Den
tar for seg nedlasting av TomTom MySports Connect og bruk av bordholderen.
Hvis du har en smarttelefon, vil du sikkert fortsette med å laste ned TomTom MySports-appen uten
ekstra kostnad fra der du vanligvis laster ned apper, eller ved å gå til tomtom.com/app.
Viktig: Før du bruker MySports-appen på smarttelefonen din, må du koble klokken til
MySports-kontoen ved hjelp av en datamaskin. Dette trenger du kun å gjøre én gang.
Hvis du vil ha informasjon om hva du ser på klokken, kan du gå til:
Her er noen gode steder å begynne:






Nytt i denne utgaven
Om klokken
Starte en aktivitet
Treningsprogrammer
Innstillinger
Tips: Du finner også ofte stilte spørsmål på tomtom.com/support. Velg produktet ditt fra listen, eller
angi et søkeord.

Vi håper du liker å lese om – og enda viktigere – oppnå treningsmålene dine ved hjelp av den nye
TomTom GPS Sports-klokken din!
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Nytt
Nytt i denne utgaven
Ny Freestyle-aktivitetstype
Eiere av TomTom Multisport-enheter vil kunne velge en GPS-aktivert Freestyle-aktivitetstype for alle
aktiviteter som ikke er løping, sykling eller svømming, slik at de ikke påvirker historikken eller
sammenlagte tall for hovedaktivitetene.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Om aktiviteter i denne veiledningen.
Ny Løp om kapp med dette-funksjon
Løp om kapp med en bestemt aktivitet ved hjelp av MySports-knappen Race this (Løp om kapp med
dette).
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Løp i denne veiledningen.
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Komme i gang
Før du begynner å trene, er det lurt å lade opp klokken, laste ned eventuelle programvareoppdateringer og laste ned QuickGPSfix.
Merk: Med QuickGPSfix innhenter klokken GPS-signaler og posisjon raskere.
1. Last ned TomTom MySports Connect fra tomtom.com/getstarted/sports, og installer det på
datamaskinen din. TomTom MySports Connect er gratis.
2. Plasser klokken i bordholderen, og koble holderen til datamaskinen.
Følg instruksjonene fra TomTom MySports Connect.

Når klokken er ladet, kan du begynne med første aktivitet.
Tips: Klokken er fulladet når batterianimasjonen slutter å bevege seg og viser et fulladet batteri.
Du bør koble klokken til datamaskinen med jevne mellomrom for å lade den, laste opp aktiviteter, laste
ned programvareoppdateringer og laste ned QuickGPSfix-informasjon.
Batteritid
Når batteriet er fulladet, kan klokken brukes i opptil 10 timer med aktiviteter der du bruker GPS-mottak,
for eksempel løping eller sykling. Batteriet brukes opp raskere hvis du bruker bakgrunnsbelysningen
på klokken ofte eller hele tiden, eller kobler klokken til sensorer, for eksempel en pulsmåler eller
sensor for pedalrytme.
Nedenfor finner du noen tips om hvordan du kan få klokken til å gå lenger på én batterilading:



Slå av nattmodus, og trykk på berøringsskjermen for å slå på bakgrunnsbelysningen når du
trenger den.
Slå av sensorer som du ikke bruker. Klokken søker kontinuerlig etter sensorer selv om du ikke
bruker dem.

TomTom MySports-appen
Viktig: Før du bruker MySports-appen på smarttelefonen din, må du koble klokken til
MySports-kontoen ved hjelp av en datamaskin. Dette trenger du kun å gjøre én gang.
Du kan laste ned TomTom MySports appen uten ekstra kostnad der du vanligvis laster ned apper eller
ved å gå til tomtom.com/app.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Mobilappen TomTom MySports i denne veiledningen.
Sammenkoble klokken og telefonen
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Telefon i denne veiledningen.
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Klokken din
Om klokken
Når du bruker klokken, begynner du med klokkeskjermen. Den viser dato og klokkeslett. Timetallet
vises litt nedtonet mens minuttallet vises kraftigere så du kan se nøyaktig klokkeslett helt tydelig.
Bruk knappen til å gå oppover, nedover, til venstre eller til høyre til andre skjermbilder på klokken.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Venstre - åpner Status-skjermbildet.
Ned – åpner menyen Innstillinger.
Høyre – åpner menyen Aktiviteter.
Oppover – når du går oppover fra klokkeskjermen, åpnes ikke noen annen skjerm.
GPS-mottaker. GPS-mottakeren må peke opp mens du trener.
Trykk på dette området på skjermen for å slå på bakgrunnsbelysningen.

Klokkeskjermen viser dato og klokkeslett. Du kan velge å vise klokkeslettet i 12-timers eller
24-timers format ved å flytte ned for å åpne menyen Innstillinger og deretter velge Klokke.
Bruke klokken
Gå opp eller ned for å velge mellom elementene på en meny.
Gå til høyre for å velge et element og åpne den tilhørende menyen.
Gå til venstre for å forlate en meny.
Når du skal velge et menyalternativ, må du kontrollere at det er merket før du forlater menyen.
Klokken husker hvilket alternativ du merket.
Hvis et alternativ på en meny bare kan slås på og av, kan du gå til høyre for å endre innstillingen.

Ha på seg klokken
Innebygget pulsmåler
Den innebygde pulsmåleren i TomTom Runner Cardio og TomTom Multi-Sport Cardio bruker
refleksjoner i lyset gjennom huden til å registrere pulsen. Det er viktig at du tar på deg klokken på riktig
måte siden dette kan påvirke ytelsen til pulsmåleren:
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Ha på deg klokken som normalt, med klokken oppå håndleddet. Undersiden av klokken skal
berøre huden vekk fra beinet i håndleddet.



Stram stroppen slik at den sitter stramt rundt håndleddet uten å være ubehagelig.



Du får mest nøyaktig resultat fra pulsmåleren når du har varmet opp.

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




Tørk av klokken med en fuktig klut etter behov. Bruk mild såpe til å fjerne olje eller skitt.
Ikke utsett klokken for sterke kjemikalier som bensin, rengjøringsløsemidler, aceton, alkohol eller
insektmidler. Kjemikaliene kan skade klokkens forsegling, deksel og overflatebehandling.
Skyll klokken med vann fra springen og tørk den med en myk klut etter at du har svømt.

Hvis klokken også har en innebygget pulsmåler, gjør følgende:



Rengjør sensorområdet og tilkoblingsputene med mild såpe og vann etter behov.
Ikke rip opp sensorområdet. Beskytt den mot skade.

Pulsmåleren
Klokken kan hjelpe deg å trene mer effektivt hvis den har en innebygget pulsmåler.
Du kan velge å bruke den innebygde pulsmåleren, en ekstern pulsmåler koblet på sykkelstyret eller
ikke bruke noen pulsmåler i det hele tatt.
Hvordan pulsmåleren fungerer
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 hvor den registrerer
hvordan lyset reflekteres.
Pulsmålerens ytelse påvirkes hverken av hudtype, fettprosent eller kroppshår. Den påvirkes derimot
av måten du har på deg klokken på håndleddet, og om du har varmet opp eller ikke.
Bruke pulsmåleren
Følg disse tipsene for å få best utbytte av pulsmåleren:


Ha på deg klokken som normalt, med klokken oppå håndleddet. Undersiden av klokken skal
berøre huden vekk fra beinet i håndleddet.
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Stram stroppen slik at den sitter stramt rundt håndleddet uten å være ubehagelig.
Du får mest nøyaktig resultat fra pulsmåleren når du har varmet opp.
Merk: Pulsmåleren kan ikke måle pulsen din når du svømmer.

Bruke bordholderen
Du kan bruke bordholderen når klokken er i håndleddsstroppen, eller du kan ta klokken ut av
håndleddsstroppen først.
Ta av klokkeremmen ved å holde klokken i den ene hånden og løfte remmen opp og bort fra klokken
med den andre. Klokkeremmen smetter av forsiden av klokken.

Når du skal plassere klokken i bordholderen, skyver du klokken inn i holderen ved å følge kurven på
baksiden av klokken.
Når du skal ta klokken ut av holderen, trykker du på klokken på undersiden av skjermen. Klokken
skyves ut og følger kurven på baksiden av klokken. Ikke trekk ut klokken fra oversiden. Det kan skade
bordholderen.

Bruke sykkelholderen
Merk: Sykkelholderen følger med enkelte produkter, og kan kjøpes som tilbehør til andre.
Sykkelholderen består av en holder til klokken og en stropp som festes til sykkelstyret.
Slik bruker du sykkelholderen:
1. Fest stroppen til baksiden av holderen.
Tips: Stroppen har to hull, slik at den passer til sykkelstyrer i forskjellige størrelser. Velg det hullet
som passer best til sykkelstyret.
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2. Plasser stroppen på sykkelstyret, og fest den rundt styret.

3. Bruk klemmen nederst på holderen til å feste stroppen til den..
Stroppen skal nå være festet trygt rundt sykkelstyret.

4. Ta klokken ut av klokkeremmen, og plasser den i holderen. Pass på at den klikker ordentlig på
plass.
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5. Lukk stroppen over toppen av klokken, og fest den til toppen av holderen med klemmen.

Klokkestatus
Gå til venstre fra klokkeskjermen for å åpne statusskjermen.
Statusskjermen viser følgende informasjon:



Batteri – hvor mye strøm du har igjen i klokkebatteriet.
Batteriet lades ved at du plasserer klokken i bordholderen og kobler holderen til datamaskinen.
Minne – hvor mye ledig plass du har igjen på klokken.
Hvis du holder på å gå tom for plass, kan du koble klokken til datamaskinen. TomTom MySports
Connect overfører treningsøktene eller aktivitetene dine til datamaskinen. Du kan velge at aktivitetene dine skal lastes opp automatisk til kontoen din på webområdet for TomTom MySports
eller et annet webområde du har valgt.
Tips: Historikken, som er sammendraget av treningsøkten, forblir på klokken.



QuickGPS – status for QuickGPSfix-informasjonen på klokken.
QuickGPSfix hjelper klokken med å finne din nøyaktige posisjon raskt, slik at du kan sette i gang
med en aktivitet. Hvis du vil oppdatere QuickGPSfix-informasjonen på klokken, må du koble
klokken til datamaskinen. TomTom MySports Connect oppdaterer automatisk QuickGPSfix på
klokken. QuickGPSfix-informasjonen er gyldig i tre dager etter nedlasting.
Disse symbolene brukes til å vise status for QuickGPSfix:
QuickGPSfix på klokken er oppdatert.

eller

QuickGPSfix på klokken er utdatert. Klokken fungerer fortsatt som
normalt selv om QuickGPSfix-informasjonen på klokken er utdatert. Det
kan imidlertid ta lengre tid å peile inn GPS-posisjonen din når du vil
starte en aktivitet.
Hvis du ser dette ikonet, bruker du en svært gammel versjon av
programvaren, og du bør oppdatere klokken så snart som mulig.



Versjon – programvarens versjonsnummer og klokkens serienummer. Du kan trenge denne
informasjonen hvis du kontakter kundestøtte. Hver gang du kobler klokken til datamaskinen,
undersøker TomTom MySports Connect om det finnes en programvareoppdatering til klokken.
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Nullstille klokken
Myk nullstilling
En myk nullstilling utføres hver gang du kobler GPS Sports-klokken fra en vegglader eller datamaskin.
Følg denne fremgangsmåten for å utføre en myk nullstilling av klokken:
1. Koble klokken til en vegglader eller datamaskin.
Vent til et batterisymbol vises på klokken.
Hvis du bruker en datamaskin, må du vente til MySports Connect er ferdig med å oppdatere
klokken.
2. Koble klokken fra veggladeren eller datamaskinen.
Programvaren på klokken starter på nytt. Nå har du utført en myk nullstilling av klokken.
Gjenopprettingsmodus
Gjenopprettingsmodus lar deg installere programvaren på klokken på nytt uten å slette personlige
data og innstillinger.
Følg denne fremgangsmåten for å nullstille klokken ved å bruke gjenopprettingsmodus:
1. Koble GPS Sports-klokken til datamaskinen, og vent til MySports Connect er ferdig med å
oppdatere klokken.
2. Flytt NED på klokken, men hold knappen nede.*
3. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.*
4. Fortsett å holde knappen nede fram til klokken viser en klokke koblet til en datamaskin og
tomtom.com/reset.
5. Slipp knappen, og koble USB-kabelen til datamaskinen.
6. Klikk på Update (Oppdater) i MySports Connect.
* Hvis USB-porten på datamaskinen ikke er lett tilgjengelig, kobler du holderen til datamaskinen uten
klokken. Deretter går du ned fra klokkeskjermen mens du skyver klokken inn i holderen.
Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene
Viktig: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene i MySports Connect, slettes alle
personlige data og innstillinger fra klokken, inkludert eksporteringsinnstillingene for MySports Connect.
Denne handlingen kan ikke angres.
Du bør bare tilbakestille til fabrikkinnstillingene som siste utvei for å gjenopprette klokken, eller hvis du
virkelig ønsker å fjerne data og innstillinger.
En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene installerer programvaren på klokken på nytt og fjerner
følgende:




Aktivitetene dine.
Innstillingene dine på klokken.
Innstillingene dine for opplasting av aktiviteter i MySports Connect.

Viktig: Når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, må du ikke koble fra klokken før MySports Connect
er ferdig med å gjenopprette klokken. Dette tar noen minutter. Kontroller eventuelle meldinger som
vises i MySports Connect og på klokken, før du kobler fra klokken.
Følg denne fremgangsmåten for å tilbakestille klokken til fabrikkinnstillingene:
1. Koble GPS Sports-klokken til datamaskinen, og vent til MySports Connect er ferdig med å
oppdatere klokken.
2. Utvid SETTINGS (Innstillinger) i MySports Connect.
3. Klikk på FACTORY RESET (Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene) nederst i MySports
Connect.
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MySports Connect laster ned den nyeste versjonen av programvaren for klokken din.
4. La klokken forbli tilkoblet når MySports Connect-vinduet lukkes.
MySports Connect installerer programvaren på klokken.
5. La klokken forbli tilkoblet når MySports Connect-vinduet åpnes på nytt.
6. Følg instruksjonene i MySports Connect for å konfigurere klokken.
Merk: Innstillingene for eksportering og opplasting av aktivitetene dine i MySports Connect lagres
på klokken. Hvis du har konfigurert klokken til å overføre aktiviteter til andre sportswebområder eller
filformater, må du konfigurere dette på nytt i kategorien UPLOAD & EXPORT (Last opp og
eksporter).
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Aktiviteter
Om aktiviteter
Du kan starte en av aktivitetene som er tilgjengelige på klokken, på aktivitetsmenyen:







Run (Løpe)
Cycle (Sykle)
Swim (Svømme)
Treadmill (Tredemølle)
Freestyle (Fristil)
Stopwatch (Stoppeklokke)
Merk: Ikke alle aktiviteter er tilgjengelige på alle klokker.

Når du velger Run (Løpe), Cycle (Sykle) eller Freestyle (Fristil), bruker klokken den innebygde
GPS-mottakeren til å måle farten og registrere ruten du har tatt.
Pulsen din vises under aktivitet hvis klokken har en pulsmåler og pulsmålersensoren er satt til PÅ.
Dette inkluderer løping, sykling, tredemølle og Freestyle.
Hvis du velger Swim (Svømme) eller Treadmill (Tredemølle), bruker klokken den innebygde
bevegelsessensoren til å måle skrittene dine på tredemøllen og svømmetakene og vendingene i
bassenget. Klokken bruker denne informasjonen til å beregne hastigheten din og avstanden du har
løpt/svømt.
Velg Freestyle (Fristil) når du vil gjøre en aktivitet som ikke er løping, sykling eller svømming. Dette
betyr at du ikke vil påvirke historikken eller sammenlagte tall for løping, sykling og svømming.
Kalorier for fristilaktiviteten baseres på pulsen din. Kalorier for andre aktiviteter er knyttet til den
bestemte sporten, men klokken vet ikke hvilken sport du driver med når du bruker fristil. Derfor vises
ikke kalorier for fristilaktiviteter når pulsmåling ikke er tilgjengelig.
Hvis du velger Stopwatch (Stoppeklokke), kan du bruke klokken til å vise hvor lang tid som har gått,
markere rundetider og se tider for nåværende og tidligere runder.

Starte en aktivitet
Slik starter du en aktivitet på klokken:
1. Gå mot høyre fra klokkeskjermen.
2. Velg en aktivitet, og gå deretter til høyre.

Run (Løpe)

Cycle (Sykle)

Swim (Svømme)

Treadmill (Tredemølle)

Freestyle (Fristil)

Stopwatch (Stoppeklokke)
Merk: Ikke alle aktiviteter er tilgjengelige på alle klokker.
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3. For aktivitetene Run (Løpe), Cycle (Sykle) og Freestyle (Fristil) vises meldingen Please wait
(Vent litt) til klokken har innhentet GPS-signaler, og GPS-ikonet blinker nederst til venstre i
skjermbildet. Når den er klar til å starte en aktivitet, viser klokken meldingen GO (START) og
GPS-ikonet slutter å blinke.

Hvis du har valgt Cycle (Sykle) og du bruker en pedalrytmesensor, vises meldingen GO (START)
når du har koblet klokken til sensoren. Sensoren for pedalrytme brukes deretter til å gi informasjon
om hastighet og distanse for aktiviteten. Klokken har kanskje ikke innhentet GPS-signaler på dette
tidspunktet. Hvis du vil spore ruten for aktiviteten, må du vente til GPS-ikonet slutter å blinke før
du starter aktiviteten.
Merk: Det kan ta litt tid å peile inn GPS-posisjonen, spesielt hvis det er første gang du bruker
klokken, eller hvis QuickGPSfix-informasjonen ikke er oppdatert. Peilingen går ikke raskere om
du beveger deg, så stå stille og vent til posisjonen din er registrert.
For å sikre godt GPS-mottak må du være utendørs med klar linje til himmelen. Store objekter, for
eksempel høye bygninger, kan noen ganger forstyrre mottaket.
Hvis klokken din har en pulsmåler, kan det hende du får beskjeden "Warm up" (Varm opp) når du
begynner en aktivitet mens klokken skaffer seg en GPS-posisjon. Dette er fordi pulsmåleren er
mest nøyaktig når du har varmet opp og har god blodsirkulasjon i armene.
Fra denne skjermen kan du gå i en av følgende retninger for å velge et alternativ:

Høyre – start aktiviteten så snart klokken har funnet GPS-posisjonen.

Nedover – velg et treningsprogram eller angi hvilken informasjon som skal vises mens du
trener.

Opp – se tidligere aktiviteter.

Venstre – gå tilbake til aktivitetslisten.
Gå til høyre for å starte aktiviteten.
4. Når du driver med en aktivitet, viser klokken deg informasjon om avstand, tid, tempo og puls hvis
du har en pulsmåler. Flytt opp og ned for å endre informasjonen som vises.
5. Du kan sette aktiviteten på pause hvis du tar deg en pause, eller du kan stoppe aktiviteten helt.
For hver type aktivitet kan du velge ulike treningsprogrammer, og du kan velge å vise ulike typer
informasjon mens du trener.

Ta en pause eller avslutte aktiviteter helt
Under en aktivitet kan du gå til venstre for å stoppe klokken og sette aktiviteten på pause.
Merk: Hvis aktivitetsskjermen er låst, vises en tidtakerskjerm når du går til venstre. Hold på
knappen til tidtakerskjermen er borte. Aktiviteten er da stanset eller satt på pause. Du kan låse og
låse opp skjermen under Options (Valg).
Når du vil starte opp aktiviteten igjen, går du til høyre.
Hvis du vil stoppe aktiviteten helt, flytter du til venstre for å sette aktiviteten på pause og deretter flytter
du til venstre igjen.

Velge hvilke målinger som skal vises
Før du begynner på en aktivitet, kan du velge et treningsprogram og hva slags informasjon du vil se
mens du trener.
Mens du trener kan du vise tre ulike målinger samtidig.



En hovedmåling vises med større tall på hoveddelen av skjermen.
To bimålinger vises med mindre tall øverst på skjermen.
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Bytte hovedmåling
Når du trener, kan du endre informasjonen som vises med det store tallet, ved å flytte opp og ned.
Teksten under hovedmålingen viser hvilken informasjon som vises for øyeblikket.
Stille inn bimålingene
Gjør følgende for å velge hvilken informasjon du vil vise med de mindre tallene:
1.
2.
3.
4.

Gå til startskjermbildet for aktiviteter, og flytt ned til menyen Settings (Innstillinger).
Velg Metrics (Målinger), og flytt til høyre.
Velg Display (Vis), og flytt til høyre.
Velg Left (Venstre) eller Right (Høyre) for å angi at den metriske enheten skal vises til venstre
eller høyre.
5. Velg målingen du vil vise, på listen.
Hvilke målinger du kan velge mellom, avhenger av hvilken aktivitet du har valgt.
Noen eksempler på målinger du kan velge:






Pace (Tempo) – hvor fort du beveger deg for øyeblikket.
Average pace (Gjennomsnittlig tempo) – gjennomsnittlig tempo for gjeldende aktivitet.
Lap time (Rundetid) – tiden på gjeldende runde.
Lap distance (Rundelengde) – avstanden du har tilbakelagt under gjeldende runde.
Ascent (Stigning) – samlet oppstigning under sykkelturen. Denne målingen er bare tilgjengelig
hvis klokken har en innebygd barometersensor.
Tips: Flytt til venstre fra klokkeskjermen. Klokken din har en barometersensor hvis
serienummeret starter med HD eller HF.






Gradient (Helling) – måler hvor bratt veien er der du sykler. Denne målingen er bare tilgjengelig
hvis klokken har en innebygd barometersensor.
Heart rate (Puls) – pulsen din. Denne målingen er bare tilgjengelig hvis du har koblet til en
pulsmåler.
Speed, Pace or Both (Hastighet, Tempo eller Begge deler) – du kan velge å se målinger for
hastighet, tempo eller begge deler på en gang for aktiviteter utenom svømming.
SWOLF – denne målingen er bare tilgjengelig for svømmeaktiviteter. SWOLF-verdien beregnes
ved å legge sammen tiden i sekunder og antall svømmetak du bruker på å svømme én lengde i
bassenget. SWOLF-verdien viser svømmeeffektiviteten din. Jo lavere verdi, jo mer effektivt
svømmer du. Ordet SWOLF er en sammenslåing av ordene swimming og golf.

Ikoner på skjermen
Følgende ikoner kan vises langs den nederste kanten av skjermen mens du trener:
Dette symbolet viser styrken på GPS-signalene. Mens klokken søker etter
GPS-satellitter, blinker satellittbildene.
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Hjertesymbolet viser at klokken er koblet til en pulsmåler. Når klokken
prøver å koble seg til pulsmåleren, blinker hjertet.
Kjedehjulsymbolet viser at klokken er koblet til en pedalrytmesensor. Når
klokken prøver å koble seg til pedalrytmesensoren, blinker kjedehjulet.
Dette symbolet viser batteristatus.

Innstillinger for løpeaktiviteter
Før du begynner på en aktivitet, kan du velge et treningsprogram og hva slags informasjon du vil se
mens du trener.
Det er et bredt spekter av målinger du kan velge å se mens du løper, inkludert kalorier, puls, pulssone
og avstand.
Merk: Hvis du vil ha hjelp til å velge hvilke målinger du vil se under en aktivitet, se Velge hvilke
målinger som skal vises.
Hvis du vil se bare én av målingstypene hastighet, gjennomsnittshastighet, tempo eller gjennomsnittstempo, flytt ned til menyen Innstillinger. Velg Metrics (Målinger), og flytt til høyre. Velg
Speed (Hastighet), Avg. Speed (Gjennomsnittshastighet), Pace (Tempo) eller Avg. Pace
(Gjennomsnittstempo).
Hvis du vil se hastighet, tempo eller begge disse målingene, flytt ned til menyen Settings (Innstillinger). Velg Metrics (Målinger), og flytt til høyre. Velg Speed (Hastighet), og flytt til høyre. Velg
Speed (Hastighet), Pace (Tempo) eller Both (Begge deler).

Innstillinger for sykkelaktiviteter
Merk: Cycle (Sykle) er tilgjengelig på TomTom Multi-Sport.
Du kan loggføre puls, hastighet og sted ved hjelp av de innebygde sensorene når du sykler.
Hvis du vil se over prestasjonen din mens du sykler, er det med tanke på din egen sikkerhet, best å
feste GPS-klokken til sykkelmonteringen som følger med, slik at du kan holde begge hendene på
sykkelstyret.
Hvis du vil ha oversikt over pulsen din mens du sykler, anbefaler vi at du kobler til en ekstra ekstern
pulsmåler slik at du kan følge med på pulsen din på en trygg måte.
Stille inn hjulstørrelsen til bruk med pedalrytmesensoren
Hvis du bruker en pedalrytmesensor, bør du legge inn Wheel size (Hjulstørrelse) for å gjøre
målingene fra sensoren mer nøyaktige. Hjulstørrelsen er bakdekkets omkrets i millimeter (mm).
Slik angir du hjulstørrelsen:
1. Gå nedover fra aktivitetsstartskjermbildet for å åpne menyen Settings (Innstillinger).
2. Velg Wheel size (Hjulstørrelse), og gå deretter til høyre.
3. Angi den faktiske størrelsen på bakhjulet på sykkelen din.
Du kan finne omkretsen for bakhjulet ved å måle hjulet selv med målebånd, eller du kan slå det opp på
en nettbasert kalkulator. På dette webområdet kan du for eksempel finne omkretsen ved å legge inn
hjuldiameteren og tykkelsen på dekket: www.bikecalc.com/wheel_size_math
Eksempel: Hvis sykkelen din har en hjulstørrelse på 700c og dekkene er 25 mm tykke, blir omkretsen
2111 mm. Dette er verdien du skal skrive inn.
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Merk: Hvis du vil ha hjelp til å velge hvilke målinger du vil se under en aktivitet, se Velge hvilke
målinger som skal vises.

Innstillinger for svømmeaktiviteter
Merk: TomTom Runner Cardio og TomTom Multi-Sport Cardio tåler vann. Du kan svømme med
disse klokkene. Den innebygde pulsmåleren fungerer imidlertid ikke under vann.
Før du starter en svømmeaktivitet, bør du kontrollere to innstillinger:



Innstillingen for Pool size (Bassenglengde) for bassenget der du svømmer. Denne innstillingen
skal være bassengets lengde i meter eller yards.
Innstillingen for Wrist (Hånd) angir hvilken hånd du har klokken på.

Når du svømmer, registrerer klokken svømmetakene og vendingene dine i bassenget. Klokken bruker
bassengstørrelsen og antallet vendinger til å beregne hvor langt og fort du har svømt. Hvis bassengstørrelsen ikke er nøyaktig, kan ikke målingene for aktiviteten beregnes riktig. Klokken trenger å
vite hvilken hånd du har klokken på, slik at den kan registrere svømmetakene.
Slik endrer du innstillingene for Pool size (Basseng) og Wrist (Hånd):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gå nedover fra aktivitetsstartskjermbildet for å åpne menyen Settings (Innstillinger).
Velg Pool size (Bassenglengde), og gå deretter til høyre.
Angi størrelsen for bassenget du der du svømmer.
Flytt til venstre for å komme tilbake til menyen Settings (Innstillinger).
Velg Wrist (Hånd), og gå deretter til høyre.
Endre om nødvendig innstillingen for hvilken hånd du har klokken på.
Gå til høyre for å gå rett tilbake til aktivitetsskjermen.

Når du velger Swim (Svømme), bruker ikke klokken den innebygde GPS-mottakeren.
Hvis du vil se andre målinger, som svømmetak, gjør du følgende:
1. Gå til startskjermbildet for aktiviteter, og flytt ned til menyen Settings (Innstillinger).
2. Velg Display (Vis), og flytt til høyre.
3. Velg Left (Venstre) eller Right (Høyre) for å angi at den metriske enheten skal vises til venstre
eller høyre.
4. Velg hvilke målinger som skal vises fra listen, som svømmetak eller lengder.

Innstillinger for tredemølleaktiviteter
Høyden din stilles inn første gang du bruker klokken. Før du starter en tredemølleaktivitet for første
gang, bør du kontrollere at høyden din er angitt riktig. Dette kan du gjøre i TomTom MySports-kontoen
din eller på klokken.
Mens du løper på tredemøllen, registrerer klokken hvor mange ganger du svinger armen bakover og
forover og hvor fort du gjør det. Dette tilsvarer antallet skritt du tar mens du løper. Klokken bruker
høyden din til å beregne lengden på skrittene, og ut fra dette kan den beregne avstanden og farten.
Slik kontrollerer du høyden din på klokken:
1.
2.
3.
4.

Gå ned fra klokkeskjermbildet for å åpne menyen Settings (Innstillinger).
Velg Profile (Profil), og gå deretter til høyre.
Velg Height (Høyde), og gå deretter til høyre.
Angi høyden din.

Kalibrere klokken for tredemølleaktiviteter
Avstandsmålingene klokken registrerer for tredemølleaktiviteter er mindre nøyaktige enn for
løpeaktiviteter. Når du løper utendørs, bruker klokken GPS til å måle avstanden du løper.
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Hvis du kalibrerer klokken, blir avstandsmålingene for tredemølleaktiviteter mer nøyaktige.
Slik kalibrerer du klokken:
1. Under din første tredemølleaktivitet, bør du løpe i en kort periode, for eksempel 1 m eller 1 km, og
sette klokken og tredemøllen på pause.
Du setter klokken på pause ved å gå til venstre under en aktivitet.
2. Gå ned på klokken for å åpne Settings (Innstillinger).
3. Velg Calibrate (Kalibrer), og gå deretter til høyre.
4. Endre avstanden til 1 m eller 1 km slik at den samsvarer med avstanden som vises på tredemøllen.
5. Gå til høyre for å gå rett tilbake til aktivitetsskjermen.
Kalibrere klokken på slutten av en tredemølleaktivitet
Hver gang du er ferdig med en tredemølleaktivitet, spør klokken om du vil kalibrere avstandsmålingen
som klokken har gjort mot avstandsmålingen som vises på tredemøllen.
Velg Yes (Ja) hvis du vil kalibrere avstanden. Hvis du kalibrerer avstanden, blir aktivitetsloggen og
målingene for treningen mer nøyaktige.
Velge å vise andre data
Merk: Hvis du vil ha hjelp til å velge hvilke målinger du vil se under en aktivitet, se Velge hvilke
målinger som skal vises.
Hvis du vil se bare én av målingstypene hastighet, gjennomsnittshastighet, tempo eller gjennomsnittstempo, flytt ned til menyen Settings (Innstillinger). Velg Metrics (Målinger), og flytt til
høyre. Velg Speed (Hastighet), Avg. Speed (Gjennomsnittshastighet), Pace (Tempo) eller Avg.
Pace (Gjennomsnittstempo).
Hvis du vil se hastighet, tempo eller begge disse målingene, flytt ned til menyen Settings (Innstillinger). Velg Metrics (Målinger), og flytt til høyre. Velg Speed (Hastighet), og flytt til høyre. Velg
Speed (Hastighet), Pace (Tempo) eller Both (Begge deler).
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Treningsprogrammer
Om treningsprogrammer
For hver type aktivitet kan du velge mellom følgende treningsprogrammer:







None (Ingen)
Goals (Mål)
Intervals (Intervaller)
Laps (Runder)
Zones (Soner)
Race (Løp)

Gjør følgende på klokkeskjermen for å vise listen over treningsprogrammer:
1.
2.
3.
4.

Gå til høyre, og velg aktivitet.
Gå til høyre.
Gå ned, og velg Training (Trening).
Gå til høyre, og velg et treningsprogram.

Når du velger et treningsprogram, husker klokken hvilket program du bruker, og eventuelle alternativer
du har valgt for dette programmet.
Tips: Hvis du vil starte et program med en gang du har valgt det, kan du gå til høyre for å komme
rett til aktivitetsskjermen.

Ingen
Slik finner du frem: Aktivitetsskjermen > flytt ned > Trening > Ingen
Velg dette alternativet hvis du vil trene uten å bruke et treningsprogram. I denne modusen registrerer
klokken aktiviteten din og viser målinger for den.

Mål
Slik finner du frem: Aktivitetsskjermen > flytt ned > Trening > Mål > Avstand, tid eller kalorier
Velg dette alternativet hvis du vil sette deg mål for treningen.
Du kan sette deg tre typer mål:




Distance (Avstand) – velg dette alternativet hvis du vil sette deg et mål for hvor stor avstand du
vil dekke med aktiviteten.
Time (Tid) – velg dette alternativet hvis du vil angi hvor lenge du skal holde på med aktiviteten.
Calories (Kalorier) – velg dette alternativet hvis du vil sette deg et mål for hvor mange kalorier du
skal forbrenne i løpet av aktiviteten. Kaloriforbrenningen vil bli beregnet mer nøyaktig hvis du
stiller inn profilen din.

Se fremdriften
Hvis du vil se hvor langt du har kommet i forhold til målet, går du til høyre fra aktivitetsfremdriftsskjermen.
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På denne skjermen kan du se hvor stor prosent av målet du har oppnådd og hvor langt du har igjen til
avstandsmålet, hvor lang tid du har igjen eller hvor mange flere kalorier du skal forbrenne.

Tips: Når du løper, kan du løpe vekk fra startposisjonen til fremdriften viser 50 %, og deretter snu
og løpe tilbake igjen.
Fremdriftsvarsler
Når du trener mot et mål, varsler klokken deg på disse trinnene:





50 %
90 %
100 %
110 %

Intervaller
Slik finner du frem: Aktivitetsskjermen > flytt ned > Trening > Intervaller > Oppvarming, arbeid, hvile,
antall sett eller nedkjøling.
Velg dette alternativet hvis du vil bruke intervalltrening.
Intervalltrening er korte perioder med aktivitet etterfulgt av hvile. Hovedformålet med intervalltrening er
å forbedre hastighet og kondisjon. Med en treningsøkt på 20 minutter med gåing og jogging kan du for
eksempel gå fort i åtte minutter og deretter kjøre tre sett med løping i ett minutt og gåing i to minutter.
Du kan angi enten tid eller avstand for oppvarming, arbeid, hvile og nedkjøling. For sett velger du hvor
mange sett du vil ha med i intervalltreningsprogrammet.
Tips: Hvis du går til høyre etter å ha angitt oppvarmingsinformasjonen, kommer du direkte til stedet
der du stiller inn resten av intervallsettet, inkludert arbeid, hvile osv.
Under intervalltrening vises et varsel for neste trinn i intervalltreningen:
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Du ser navnet på det du gjør, og hvor lang denne delen av settet er, enten i tid eller avstand.
Du blir også varslet med pipe- og summesignaler når du skal bytte til neste trinn i intervalltreningen.

Runder
Slik finner du frem: Aktivitetsskjermen > flytt ned > Trening > Runder > Tid, avstand eller manuelt.
Velg dette alternativet hvis du vil måle aktiviteten din mot forhåndsinnstilte rundetider, rundelengder
eller ved å registrere manuelt når du er ferdig med en runde.
Du kan stille inn klokken til å måle runder på tre måter:






Time (Tid) – velg dette alternativet hvis du vil angi hvor lang tid en runde skal ta. Når du har
startet aktiviteten, varsler klokken deg når tiden for hver runde har gått. Hvis du angir en rundetid
på ett minutt, får du et varsel hvert minutt, og skjermen viser hvor mange runder du har fullført.
Distance (Avstand) – velg dette alternativer hvis du vil angi hvor lang en runde skal være. Når du
har startet aktiviteten, varsler klokken deg når du når lengden for en runde. Hvis du angir en runde
på 400 meter, varsler klokken deg hver gang du passerer 400 meter, og skjermen viser hvor
mange runder du har fullført.
Manual (Manuell) – velg dette alternativet hvis du vil angi selv når du har fullført en runde. Trykk
på høyre side av klokkeskjermen på slutten av hver runde, samme sted som du trykker for å slå
på bakgrunnsbelysningen.
Klokken viser hvor mange runder du har fullført, og varsler deg når en runde er fullført.

Soner
Slik finner du frem: Aktivitetsskjermen > flytt ned > Trening > Soner > Tempo, hastighet, puls eller
pedalrytme.
Velg dette alternativet hvis du vil trene innenfor en definert sone.
Du kan velge mellom følgende treningssoner, avhengig av aktivitet:







Pace (Tempo) – velg dette alternativet hvis du vil stille inn et mål for hvor lang tid du skal bruke
per kilometer. Du kan stille inn tiden du vil bruke, samt en minimumsverdi og maksimumsverdi du
vil tillate deg å gå over og under denne tiden.
Speed (Hastighet) – velg dette alternativet hvis du vil definere et mål for hastighet og en margin
du vil tillate deg å gå over og under denne hastigheten med.
Heart (Puls) – velg dette alternativet hvis du vil ha en bestemt puls som mål. Du kan bruke en
tilpasset pulssone, eller velge en forhåndsinnstilt pulssone. For at klokken skal kunne måle pulsen
må den være koblet til en pulsmåler.
Cadence (Pedalrytme) – velg dette alternativet hvis du vil stille inn et mål for pedalrytmen nå du
sykler. For at klokken skal kunne måle pedalrytmen må den være koblet til en pedalrytmesensor.
Du kan stille inn pedalrytmen du vil ligge på, og en margin du vil tillate deg å gå over og under
denne rytmen med. Ikke alle klokker kan kobles til en pedalrytmesensor.
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Angi en sone for puls og tempo
Hvis du vil angi en egendefinert pulssone eller temposone, velger du en minimumsverdi og
maksimumsverdi som vist nedenfor:

Angi en sone for hastighet og pedalrytme
Hvis du vil angi en hastighetssone eller pedalrytmesone, velger du en målverdi og prosentverdi for
tillatt avvik som vist nedenfor:

Se fremdriften
Gå til skjermbildet for aktivitetsfremdrift, flytt til høyre for å vise en grafisk oversikt over hvor nærme
treningen er sonen du har angitt. Grafen viser om og med hvor mye du ligger over eller under
målsonen gjennom hele aktiviteten.
Du vil regelmessig motta varsler som forteller deg om du ligger innenfor eller utenfor sonen.



Hvis du ligger utenfor treningssonen, spilles en varseltone og skjermen viser om du ligger over
eller under sonen.
Når du er tilbake innenfor treningssonen, utløses en varseltone og skjermen viser et målsymbol.
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Pulssoner
Merk: For at klokken skal kunne måle pulsen, må den være koblet til en pulsmåler.
Klokken baserer pulssoneområdene på alderen din. Du kan tilpasse disse pulssoneområdene ved å
bruke TomTom MySports, og disse synkroniseres da med klokken din.
Hvis du vil trene med en pulssone, gjør du følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flytt mot høyre fra klokkeskjermen, og velg så aktivitetstype.
Gå til høyre.
Gå ned, og velg Training (Trening).
Flytt til høyre, og velg Zones (Soner).
Flytt til høyre, og velg Heart (Puls).
Flytt til høyre, og velg fra følgende pulssoner:

Sprint (Spurt) – velg denne sonen når du trener intervalltrening.

Speed (Hastighet) – velg denne sonen for trening i høyt tempo for å forbedre hastighet og
kondisjon.

Endurance (Utholdenhet) – velg denne sonen for trening i middels høyt tempo for å forbedre
hjerte og lunger.

Fat Burn (Fettforbrenning) – velg denne sonen for trening i middels høyt tempo som passer
godt til vekttap.

Easy (Lett) – velg denne sonen for trening i lett tempo, hovedsakelig for å varme opp og
nedvarming.

Custom (Tilpasset) – velg dette alternativet for å stille inn din egen maks- og minimumspuls.

Holde øye med fremdriften i en pulssone
Merk: For at klokken skal kunne måle pulsen, må den være koblet til en pulsmåler.
Flytt til høyre fra aktivitetsskjermen for å rulle gjennom grafene som viser hvor nær treningen var i
forhold til sonen du stilte inn. Grafen viser om og med hvor mye du ligger over eller under målsonen
gjennom hele aktiviteten.

Sonen du bruker er merket i hvitt. Flytt til høyre for å se pulssonesammendrag.
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Denne grafen, vist ovenfor, er et pulssonesammendrag. Den viser den andelen av tiden som er brukt i
hver sone med nåværende sone markert i hvitt.

Grafen viser pulsen for de siste 2,5 minuttene med aktivitet.
Tips: Du kan se fremdriften i en pulssone selv når du bruker en grafisk treningspartner, slik som
Løp eller Mål. Mens du trener, kan du flytte mot høyre fra skjermen som viser hovedmålinger. Da
får du se den grafiske treningsskjermen. Flytt ned for å se pulssoneskjermene, slik som beskrevet
over.

Løp
Slik finner du frem: Aktivitetsskjermen > flytt ned > Trening > Løp > Nylig eller MySports.
Velg dette alternativet hvis du vil konkurrere med en av dine ti nylige aktiviteter eller løpe mot en
aktivitet fra webområdet MySports.
Tips:
Hvis du vil legge til flere løp på webområdet, klikker du på RACE THIS (Løp om
kapp med dette) på detaljersiden for en bestemt aktivitet på MySports-webområdet.
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Merk: Hvis klokken allerede er koblet til webområdet og du gjør endringer i kappløpene dine,
synkroniseres ikke endringene automatisk – du må koble fra klokken, og koble den til på nytt.

Aktiviteten eller løpet fra MySports-webområdet består av en avstand og en tid.
Når du bruker treningsprogrammet Løp, kan du se om du ligger foran eller bak i kappløpet og med
hvor mye, mens du trener.
Flytt til høyre fra aktivitetsskjermen på klokken for å se en visning av kappløpet. Grafikkskjermbildet
viser om du (vises med en svart pil) holder raskere eller lavere tempo enn den tidligere aktiviteten
(vises som en grå skygge).
Avstanden øverst på skjermen viser hvor langt det er igjen i kappløpet, og avstanden nederst på
skjermen viser hvor langt du ligger foran eller bak.

Klokken varsler deg slik at du vet om du ligger foran (#1) eller bak (#2) i kappløpet. I dette eksempelet
ligger du 23 meter bak den forrige aktiviteten din, og du har igjen 2,3 kilometer av kappløpet.
Tips: Du finner mer informasjon om hvordan du legger til tidligere aktiviteter på klokken ved å lese
ofte stilte spørsmål (FAQ) på tomtom.com/support.

Bruke stoppeklokken
Slik bruker du stoppeklokken:
1. Gå mot høyre fra klokkeskjermen.
2. Velg Stopwatch (Stoppeklokke), og gå deretter til høyre.
Klokken viser et bilde av en stoppeklokke og ordet START.
3. Gå til høyre for å starte stoppeklokken.
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Stoppeklokken starter og viser hvor lang tid som har gått.
4. Gå til venstre hvis du vil sette stoppeklokken på pause. Gå til høyre for å starte stoppeklokken
igjen.
Tips: Hvis du vil se flere tidligere runder når enheten er satt på pause, flytter du ned og opp.
5. Hvis du vil merke av for hver runde, trykker du på høyre side av klokkeskjermen mens
stoppeklokken går. Du kan også flytte til høyre.
Det store tallet er samlet medgått tid for alle rundene sammenlagt.
Gjeldende rundetid, for eksempel runde 12 nedenfor, vises under samlet medgått tid. Tidligere
runder, her runde 11 og 10, vises under gjeldende runde.

Hvis du vil se flere tidligere runder, går du ned og opp.
6. Hvis du vil stoppe stoppeklokken helt, går du til venstre to ganger.
Tips: Stoppeklokken går ikke i bakgrunnen etter at du har avsluttet stoppeklokkeaktiviteten.
Ingen GPS-informasjon eller aktivitetsinformasjon lagres.
Tips: Hvis du vil tilbakestille stoppeklokken, går du bort fra stoppeklokkeaktiviteten og så tilbake
til den igjen.

Spore aktiviteter
Når du trener, loggfører klokken aktivitetene dine i loggen for den aktuelle aktivitetstypen. Hvis du vil
se sammendraget eller historikken for hver type aktivitet på klokken, gjør du følgende:
1. Gå opp fra aktivitetsstartskjermen for å åpne History (Historikk) for den aktuelle aktivitetstypen.
2. Velg aktiviteten du vil se på, fra listen. Listen viser dato og klokkeslett da aktiviteten ble startet .
3. Gå til høyre.
Det vises litt grunnleggende informasjon om aktiviteten. Hvilken informasjon som er tilgjengelig,
avhenger av aktiviteten.
Overføre aktivitetene dine til TomTom MySports
Koble klokken til datamaskinen for å overføre detaljer om aktivitetene dine til TomTom MySports eller
et annet sportswebområde du velger, ved hjelp av TomTom MySports Connect. Du kan også overføre
detaljer om aktiviteten til datamaskinen i flere ulike filformater.
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Innstillinger
Innstillinger
Flytt ned fra klokkeskjermbildet for å åpne menyen Innstillinger. Disse innstillingene bestemmer
hvordan klokken skal fungere som helhet. I tillegg finnes det egne innstillinger for hver aktivitet.
Følgende innstillinger er tilgjengelige for klokken:








Klokke
Sensorer
Telefon
Flymodus
Valg
Profil
Standarder

Disse innstillingene er tilgjengelige for aktiviteter:





Innstillinger for løpeaktiviteter
Innstillinger for sykleaktiviteter
Innstillinger for svømmeaktiviteter
Innstillinger for tredemølleaktiviteter

Klokke
Flytt ned fra klokkeskjermbildet for å åpne menyen Innstillinger, velg Klokke og flytt til høyre for å
åpne menyen Klokke.
Alarm
Velg Alarm for å slå vekkefunksjonen på eller av og stille inn tidspunktet for vekking.
Når vekkerklokken ringer, kan du velge å slå den av eller slumre. Hvis du velger å slumre, ringer
klokken på nytt om ni minutter.
Tid
Velg Tid for å stille klokken. Du kan velge 12-timers eller 24-timers klokke ved hjelp av innstillingen
24T.
Dato
Velg Dato for å stille inn datoen på klokken.
24T
Velg 24T for å bytte mellom 12-timers og 24-timers klokke. Flytt til høyre for å bytte mellom PÅ og AV
for denne innstillingen.

Sensorer
Gå ned fra klokkeskjermbildet for å åpne menyen Innstillinger. Velg deretter Sensorer, og flytt til
høyre for å åpne menyen Sensorer.
Du kan slå på og av to ulike typer sensorer:
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Puls – dette er en innebygget eller ekstern pulsmåler.
Sykkel – dette er en sensor for pedalrytme og hastighet.
Tips: Hvis du slår av sensorer du ikke bruker, kan klokken vare inntil 20 % lenger per batterilading.
Klokken søker kontinuerlig etter sensorer selv om du ikke bruker dem.

Du kan sjekke om en pulsmåler eller sensor fungerer uten å behøve å starte en aktivitet. Se Teste en
pulssensor.

Teste en pulssensor
Du kan sjekke om en pulsmåler eller sensor fungerer uten å behøve å starte en aktivitet. Gjør
følgende:
1. Flytt ned fra klokkeskjermbildet for å åpne menyen Innstillinger.
2. Velg Sensorer og flytt til høyre for å åpne menyen Sensorer.
3. Velg Puls og flytt til høyre.
Du ser PÅ, AV og EKSTERN. Hvis innstillingen står på PÅ eller EKSTERN, ser du bpm, som
betyr at pulsen din måles i slag per minutt.
Du ser enten at pulsen vises med en gang, eller at blinkende bindestreker viser at klokken leter
etter en pulsmåler.
Tips: Når en puls oppdages, forblir skjermen aktiv i 30 sekunder, i tilfelle du har lyst til å starte på
en aktivitet med en gang.

Telefon
Hvis du vil ha informasjon om hvorfor du bør sammenkoble klokken din med telefonen eller
mobilenheten din, kan du se TomTom MySports-app.
Hvis du vil sammenkoble klokken din med en telefon eller mobilenhet, gjør du følgende:
1. Sørg for at telefonen eller mobilenheten er i nærheten.
2. Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen din.
3. Fra klokkeskjermbildet på klokken din flytter du ned for å åpne Innstillinger deretter velger du
Telefon og flytter til høyre.
4. Flytt til høyre for å starte sammenkoblingen.
5. Start MySports Connect-app-en på telefonen, og trykk på tilkoble.

6. Trykk på navnet på klokken din når det vises.
7. På telefonen din taster du inn PIN-koden som vises på klokken, og trykker deretter på Sammenkoble
Klokken er nå sammenkoblet med telefonen eller mobilenheten din
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Du vil se en melding om vellykket tilkobling på klokken når sammenkoblingen er fullført.

Så lenge mobilappen er aktiv eller kjører i bakgrunnen på telefonen eller mobilenheten, forsøker
klokken automatisk å koble til når den har en ny aktivitet som kan lastes opp, eller når QuickGPSfix-dataene er utdatert.
Hvis du åpner MySports-appen på telefonen og den forsøker å koble til klokken, må du kanskje
aktivere klokken ved å gå ut av klokkeskjermbildet. Flytt ned, til venstre eller til høyre fra
klokkeskjermbildet.
Synkronisere aktivitetene dine
Du kan laste opp aktivitetene dine til TomTom MySports-kontoen din automatisk ved å bruke denne
innstillingen
Fra klokkeskjermbildet på klokken din flytter du ned for å åpne Innstillinger deretter velger du
Telefon og flytter til høyre.
Velg Synkroniser. Hvis automatisk opplasting er slått AV, flytter du opp eller ned for å slå på
automatisk opplasting.

Flymodus
Fra klokkeskjermen på klokken din flytter du ned for å åpne Innstillinger, velger Flymodus og flytter
til høyre.

Flytt opp eller ned for å aktivere flymodus.
Når flymodus er slått på, vises det et flyikon på klokkeskjermbildet, og alle Bluetooth-tilkoblinger med
lav energi (også kjent som BLE eller Bluetooth® Smart) deaktiveres.
Flytt opp eller ned igjen for å deaktivere flymodus.
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Alternativer
Flytt ned fra klokkeskjermbildet for å åpne menyen Innstillinger. Velg deretter Alternativer, og flytt til
høyre for å åpne menyen Alternativer.
Enheter
Velg Enheter for å angi måleenhetene du vil bruke for avstand og vekt. Du kan velge en hvilken som
helst kombinasjon av miles og kilometer, pund og kilo.
Klikk
Velg Klikk for å angi hva klokken skal gjøre når du går gjennom menyer. Klokken kan gjøre følgende:



Gi fra seg en klikkelyd.
Vibrere/summe et lite øyeblikk.

Du kan slå begge på eller av eller bare slå på ett av de to alternativene.
Demo
Velg Demo for å slå demonstrasjonsmodus på eller av. I demonstrasjonsmodus fungerer klokken som
om den har GPS-posisjonen låst og du trener, selv om du ikke gjør det. Eventuelle aktiviteter som
gjennomføres i demonstrasjonsmodus, blir ikke lagt til i aktivitetsloggen.
Natt
Velg Natt for å slå på eller av nattmodus. Hvis nattmodus er på, slås bakgrunnsbelysningen på og blir
stående på under en aktivitet. Når du avslutter aktiviteten, slås lyset av igjen.
Merk: Batteriet vil tappes mye fortere enn normalt hvis du bruker nattmodus når du trener.
Lås
Velg Lås for å låse eller låse opp en aktivitet. Låsen hindrer at gjeldende aktivitet settes på pause eller
avsluttes hvis du skulle komme til å gå til venstre på skjermen ved et uhell.

Profil
Flytt ned fra klokkeskjermen for å åpne menyen Innstillinger. Velg deretter Profil, og gå til høyre for å
åpne menyen Profil.
Velg disse alternativene for å legge inn informasjon for hver kategori:





Vekt
Høyde
Alder
Kjønn

Informasjonen i profilen brukes til følgende:




Å beregne antall kalorier du forbrenner under en aktivitet
Å definere målpuls for deg i sonetrening med pulsmål Sonene beregnes av TomTom
MySports-kontoen din.
Å beregne skrittlengde hvis du trener på tredemølle.

Språk
Velg Språk for å stille inn språket du vil bruke på menyer og meldinger på klokken.
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Standarder
Hvis du vil se sertifiseringsinformasjonen på klokken, flytter du ned fra klokkeskjermbildet for å åpne
menyen Innstillinger.
Velg Standarder og flytt til høyre for å rulle gjennom sertifiseringsinformasjonen.
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Legge til sensorer
Om sensorer
Sensorer er eksterne enheter som du kan koble til klokken for å gi informasjon om aktiviteten din. Du
kan bruke to typer sensorer med klokken:



Ekstern pulsmåler – Denne måler pulsen mens du trener. Den eksterne TomTom Pulsmåleren er
inkludert i noen produkter og tilgjengelig som tilbehør for andre.
Sensor for pedalrytme/hastighet – måler frekvensen på pedalene og farten mens du sykler.
Pedalrytmesensoren TomTom RDS-TMC Cadence Sensor følger med enkelte produkter, og kan
kjøpes som tilbehør til andre. TomTom Runner støtter ikke pedalrytmesensoren.

Pedalrytme
Pedalrytme måler frekvensen på pedalene dine i omdreininger per minutt (rpm). I lave gir kan du ha
veldig høy pedalrytme, men lav hastighet. I høye gir kan du ha veldig lav pedalrytme, men høy
hastighet. Syklister trener på å finne en balanse mellom pedalrytme og hastighet som gjør at de kan
sykle så effektivt som mulig.

Ekstern pulsmåler
Hvis du vil bruke den eksterne TomTom Pulsmåleren med klokken din, gjør du følgende:
1. Fest måleren til stroppen.

2. Fest stroppen rundt brystet, slik at måleren sitter rett over nederste del av brystbenet.
Kontroller at måleren er vendt riktig vei, slik at ordet TomTom vises riktig vei for noen som står
med ansiktet mot deg.

Tips: Fukt sensorene på innsiden av stroppen før du tar den på rundt brystet. Dette gjør det
lettere for måleren å registrere pulsen din.
3. Gå til klokkeskjermbildet på klokken, og flytt ned.
4. Velg Sensorer, og flytt til høyre.
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5. Velg Puls, og flytt til høyre for å aktivere.
6. Når du starter en aktivitet, kobler klokken seg til sensoren, og du ser et hjerteikon nederst i
skjermbildet.

Hjertet blinker når klokken prøver å koble til sensoren.
Hvis klokken oppdager mer enn én måler første gang den prøver å koble seg til, vet den ikke
hvilken måler den skal koble seg til. Gå til et sted der det ikke finnes andre målere innenfor
klokkens rekkevidde.
Når du har koblet til en måler én gang, vil klokken alltid koble seg til den samme måleren igjen.
Du kan velge å vise pulsen mens du trener.
Du kan også bruke et treningsprogram til å trene mot en målpulssone.
Du kan også bruke den eksterne pulsmåleren med andre Bluetooth® Smart Ready-enheter og -apper.
Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som følger med produktet eller appen.
Hvis du må bytte CR2032-batteriet i pulsmåleren, kan du bruke en mynt til å åpne baksiden av
sensoren. Batteriet må leveres på et mottak for spesialavfall eller avhendes i henhold til lokale lover og
forskrifter.

Sensor for pedalrytme eller hastighet
TomToms sensor for pedalrytme/hastighet består av følgende deler:

1.
2.
3.
4.

Eikemagnet
Pedalarmmagnet
Kjedestagsensor
Kabelklemmer

Gjør følgende for å bruke TomToms sensor for pedalrytme/hastighet med klokken din:
1. Fest kjedestagsensoren til kjedestaget på sykkelen ved hjelp av tre av de medfølgende
kabelklemmene. Bruk to klemmer til hoveddelen av sensoren og én klemme til den lille delen. Du
kan få behov for å justere plasseringen av sensorene, så ikke stram til klemmene riktig ennå.
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Viktig: Den minste delen av sensoren må plasseres tvers overfor pedalarmen, og må ikke festes
til kjedestaget. Du må kanskje vippe hoveddelen av sensoren litt inn mot hjulet, avhengig av
sykkelen. Du bør gjøre denne justeringen etter at du har festet eikemagneten

2. Fest eikemagneten til en av eikene på sykkelhjulet. Magneten skal være vendt mot kjedestaget
der du har festet kjedestagsensoren.

3. Juster plasseringen av eikemagneten og kjedestagsensoren slik at eikemagneten passerer tuppen
av hoveddelen på kjedestagsensoren når hjulet går rundt.
Viktig: Avstanden mellom kjedestagsensoren og eikemagneten må ikke være mer enn to (2) mm
når de passerer hverandre. På enkelte sykler betyr det at du må vippe hoveddelen av sensoren
litt inn mot hjulet.
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4. Fest pedalarmmagneten til en av pedalarmene på sykkelen. Magneten skal være vendt mot
kjedestaget der du har festet kjedestagsensoren.

Tips: Sørg for at de ulike delene av sensoren for pedalrytme/hastighet er plassert riktig på
sykkelen. Eikemagneten skal passere hoveddelen av kjedestagsensoren, og pedalarmmagneten
skal passere tuppen av sensoren.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Når du har justert sensorene til riktig posisjon, strammer du til kabelklemmene så de holder seg på
plass.
Still inn hjulstørrelsen på klokken for å gjøre målingene fra sensoren mer nøyaktige. Hjulstørrelsen
er dekkets omkrets i millimeter (mm).
Trill sykkelen, eller beveg på pedalarmen, slik at minst én av magnetene går forbi sensoren. Dette
aktiverer sensoren.
Gå til klokkeskjermbildet, og flytt ned.
Velg Sensorer, og flytt til høyre.
Velg Sykkel, og flytt til høyre for å slå den på.
Når du starter en treningsøkt, kobler klokken til sensoren, og du ser et kjedehjulikon nederst i
skjermbildet.

Når klokken prøver å koble seg til sensoren for pedalrytme/hastighet, blinker kjedehjulet.
Hvis klokken oppdager mer enn én sensor første gang den prøver å koble seg til, vet den ikke
hvilken sensor den skal koble seg til. Gå til et sted der det ikke finnes andre sensorer innenfor
klokkens rekkevidde.
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Når du har koblet til en sensor én gang, vil klokken alltid koble seg til den samme måleren igjen.
Når kjedehjulikonet har sluttet å blinke, er klokken klar til å måle fart og pedalrytme. Vent til
GPS-ikonet har sluttet å blinke før du starter sykkelaktiviteten – da får du riktig GPS-sporing.
Du kan velge å vise pedalrytmen din for øyeblikket, eller endre visningen slik at du ser rytmen din.
Du kan også bruke et treningsprogram til å trene mot en målrytmesone.
Du kan også bruke pedalrytmesensoren med andre Bluetooth® Smart Ready-enheter og -apper. Du
finner mer informasjon i dokumentasjonen som følger med produktet eller appen.
Hvis du må bytte CR2032-batteriet i sensoren, kan du bruke en mynt til å åpne baksiden av sensoren.
Batteriet må leveres på et mottak for spesialavfall eller avhendes i henhold til lokale lover og
forskrifter.
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TomTom MySports-konto
TomTom MySports-kontoen din er en sentral lagringsplass for informasjon om treningen og
kondisjonen din.
Hvis du vil opprette en konto, kan du klikke på knappen i TomTom MySports Connect, eller du kan gå
direkte til webområdet på mysports.tomtom.com
Som du kan se på diagrammet nedenfor, så kan du overføre aktivitetene dine til MySports-kontoen din
ved å bruke enten TomTom MySports Connect eller TomTom MySports-appen.

Viktig: Før du bruker MySports-appen på smarttelefonen din, må du koble klokken din til
MySports-kontoen ved hjelp av en datamaskin. Dette trenger du kun å gjøre én gang.
Hvis du overfører aktivitetene dine til en TomTom MySports-konto, kan du lagre, analysere og vise de
tidligere aktivitetene dine. Du kan vise rutene du har tatt og alle målingene som er tilknyttet
aktivitetene dine.
Du kan også velge å overføre aktivitetene dine til en konto på andre sportswebområder ved å bruke
TomTom MySports Connect på datamaskinen.
Merk: Hvis du bruker et eksporteringsfilformat, for eksempel CSV-, FIT- eller TCX-filer, bør du ikke
bruke TomTom MySports-mobilappen til å overføre aktivitetene dine til andre sportswebområder
Automatiske opplastinger ved hjelp av for eksempel RunKeeper vil imidlertid fungere.
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TomTom MySports Connect
Med TomTom MySports Connect kan du gjøre følgende:







konfigurere klokken
oppdatere programvaren på klokken når nye versjoner blir tilgjengelige
overføre aktivitetsinformasjon til TomTom MySports-kontoen din eller et annet sportswebområde
som du velger Vi kan for tiden overføre aktivitetsinformasjon til Endomondo, Strava, MapMyFitness og RunKeeper.
TomTom MySports Connect kan også brukes til å overføre aktivitetsinformasjon til datamaskinen i
en rekke ulike filformater.
overføre eventuelle innstillinger du velger på TomTom MySports til klokken
oppdatere QuickGPSfix-informasjonen på klokken

Installere TomTom MySports Connect
Du kan laste ned TomTom MySports Connect gratis fra tomtom.com/getstarted/sports
Når programmet er installert, kobler du klokken til datamaskinen ved hjelp av bordholderen.
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Mobilappen TomTom MySports
TomTom MySports-mobilappen gjør følgende:


Overfører aktivitetsinformasjonen din til TomTom MySports-kontoen automatisk når den er
innenfor rekkevidden til telefonen din
Merk: Du kan ikke bruke MySports-appen til å overføre aktivitetsinformasjon til andre sportswebområder.





overføre eventuelle innstillinger du velger på TomTom MySports til klokken
oppdatere QuickGPSfix-informasjonen på klokken
Er et alternativ til TomTom MySports Connect for å overføre aktivitetsinformasjon til
MySports-kontoen din og oppdatere QuickGPSfix.

Støttede telefoner og mobilenheter
TomTom MySports-appen støttes på følgende telefoner og mobilenheter:





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

Før du bruker TomTom MySports-appen
Viktig: Før du bruker MySports-appen på smarttelefonen din, må du koble klokken til
MySports-kontoen ved hjelp av en datamaskin. Dette trenger du kun å gjøre én gang.
Du kan laste ned TomTom MySports appen uten ekstra kostnad der du vanligvis laster ned apper eller
ved å gå til tomtom.com/app.
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Tillegg
Advarsel
Rådfør deg alltid med lege før du begynner på et treningsopplegg. Hvis du har hjertestimulator eller
annet elektronisk implantat, må du rådføre deg med lege før du bruker dette produktet.
Bruken av dette produktet under trening kan gjøre deg mindre oppmerksom på omgivelsene dine eller
det du holder på med.
Slik bruker TomTom informasjonen din
Du finner informasjon om bruk av personlige opplysninger på tomtom.com/privacy.
Informasjon om batteri og miljø
Produktet bruker et litiumpolymerbatteri som ikke er tilgjengelig for brukeren, og som brukeren ikke
kan skifte ut. Ikke åpne dekselet eller (prøv å) fjerne batteriet. Det finnes stoffer i produktet og/eller
batteriet som er skadelige for miljøet eller helsen hvis det kastes på feil måte. Batteriet i dette
produktet skal gjenvinnes eller kastes i henhold til lokale lover og forskrifter. Batteriet skal ikke kastes i
husholdningsavfallet.

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

Driftstemperatur for batteriet
Driftstemperatur: -20 °C til 60 °C Utsett ikke batteriet for temperaturer utenfor dette området.
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 samsvarerklæringen her:
tomtom.com/legal.
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FCC-informasjon for brukeren

DENNE ENHETEN SAMSVARER MED DEL 15 AV FCC-REGELVERKET.
Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC)
Dette utstyret utstråler radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke brukes i fullstendig overensstemmelse med instruksjonene i denne bruksanvisningen, lage forstyrrelser for radiokommunikasjon og
TV-mottak.
Betjening er gjenstand for følgende to forhold: (1) denne enheten skal ikke lage skadelig støy, og (2)
denne enheten skal kunne godta all støy, inklusive støy som kan forårsake uønsket funksjon av
enheten.
Denne enheten er blitt testet og funnet å tilfredsstille grensene for klasse B for digital enhet i
overensstemmelse med del 15 i FCC-regelverket. Disse begrensningene er satt for å gi rimelig
beskyttelse mot skadelig støy i en bolig. Dette utstyret genererer, bruker og kan gi stråleradiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installert og brukt i overensstemmelse med instruksjonene, lage
skadelig støy for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at støy ikke vil oppstå i en
spesifikk installasjon. Hvis dette utstyret lager skadelig støy for radio- eller TV-mottak som kan
konstateres ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren forsøker å løse problemet ved et
eller flere av følgende tiltak:





Flytt antenne eller la den peke en annen vei.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige parten, kan annullere
brukerens fullmakt til å betjene utstyret.
FCC ID: S4L8RS00, S4L8RA0
IC ID: 5767A-8RS00, 5767A-8RA0
FCC-erklæring om RF-stråleeksponering
Senderne i denne enheten skal ikke være samplassert eller betjenes i forbindelse med en annen
antenne eller sender.
Dette utstyret samsvarer med stråleeksponeringsgrensene som er fastsatt for et ukontrollert miljø, i IC
Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksinstruksjonene for å oppfylle RF-eksponeringssamsvar. Følg
bruksinstruksjonene som er dokumentert i denne håndboken, for å oppfylle Industry Canadas (ICs)
RF-eksponeringskrav.

Ansvarlig partner i Nord-Amerika
TomTom, Inc., 24 New England Executive Park, Burlington, MA 01803
Tlf: 866 486-6866 alternativ 1 (1-866-4-TomTom)
Utslippsinformasjon for Canada
Betjening er gjenstand for følgende to forhold:



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

Betjening er gjenstand for det forhold at denne enheten ikke skal lage skadelig interferens.
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Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med Canadisk ICES-003.
Funksjonen for valg av landskode er deaktivert for produkter som markedsføres i USA eller Canada.
Utstyret er sertifisert i henhold til kravene i RSS-210 for 2,4 GHz.
VIKTIG MERKNAD
IC-erklæring om stråleeksponering:



Dette utstyret samsvarer med stråleeksponeringsgrensene som er fastsatt for et ukontrollert
miljø, i IC RSS-102.
Denne enheten og dens antenne(r) skal ikke være samplassert eller betjenes i forbindelse
med en annen antenne eller sender.

Merke for samsvar med lover og forskrifter

Dette produktet bærer merket for samsvar med lover og regler (RCM) for å vise at det samsvarer med
relevante lover og forskrifter i Australia.
Merknad for New Zealand
Dette produktet er merket med R-NZ, som viser at det samsvarer med relevante lover og forskrifter i
New Zealand.
Kontakte kundestøtte
Australia: 1300 135 604
New Zealand: 0800 450 973
Navn på modeller
8RS00, 8RA0
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Merknader om opphavsrett
© 2014 TomTom. Med enerett. TomTom og "to hender"-logoen er registrerte varemerker for TomTom
N.V. eller ett av deres tilknyttede selskaper. Du finner gjeldende begrenset garanti og lisensavtale for
sluttbruker for dette produktet på tomtom.com/legal.
Linotype, Frutiger og Univers er varemerker for Linotype GmbH 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.
AES-kode
Programvaren som leveres med dette produktet, inneholder AES-kode med Copyright (c) 1998-2008,
Brian Gladman, Worcester, Storbritannia. Med enerett.
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