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Táto používateľská príručka obsahuje všetky potrebné informácie o vašom novom zariadení TomTom 
Touch Fitness Tracker. 

Čo presne je športtester? 

Športtester TomTom Touch sleduje vaše aktivity A telesnú kompozíciu. Telesná kompozícia je 
skvelým indikátorom vašej telesnej kondície. Ľudia pri cvičení chcú obvykle znížiť podiel telesného 
tuku a zvýšiť podiel svalstva. Vďaka športtesteru TomTom Touch môžete monitorovať zloženie 
svojho tela, nielen počet krokov. 

Aké sú jeho kľúčové funkcie? 

Športtester TomTom Touch má dotykový displej a dokáže počítať kroky, sledovať kalórie, aktívny 
čas, prejdenú vzdialenosť, spánok, srdcovú frekvenciu a telesnú kompozíciu. 

Tip: Hoci ide o športtester TomTom, nemá v sebe prijímač GPS, takže neposkytuje funkcie 
navigácie. Ak hľadáte zariadenie, ktoré by zaznamenávalo na mape trasy vášho behu a jazdy na 
bicykli a zároveň by poskytovalo presný výpočet rýchlosti, tempa a vzdialenosti, vyskúšajte 

športové hodinky GPS TomTom. 

Tu sú niektoré časti používateľskej príručky, kde môžete začať: 

 Rýchly štart so športtesterom 

 Informácie o športtesteri 

 Nosenie športtestera 

 Nabíjanie športtestera 

 Vodotesnosť športtestera 

Tip: Na stránke tomtom.com/support nájdete aj často kladené otázky. Vyberte športtester 

TomTom Touch Fitness Tracker zo zoznamu alebo zadajte hľadaný výraz.  

Dúfame, že si čítanie o svojom novom športtesteri TomTom Touch vychutnáte a pri zlepšovaní 
kondície s ním si užijete kopec zábavy!  

Vitajte 
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Informácie o športtesteri 

 

1. Upevnenie remienka – zasuňte oba kolíky na ramienku a uistite sa, že je váš športtester 
bezpečne pripevnený. 

2. Dotykový displej – prechádzajte cez jednotlivé obrazovky a získajte prehľad o údajoch 
sledovania aktivít a rôznych dostupných režimoch. 

Ak sa chcete presunúť na obrazovky nad zobrazením hodín, potiahnite prstom NADOL. Nachá-
dzajú sa tu nasledujúce obrazovky: 

 Športový režim 

 Telesná kompozícia 

 Srdcová frekvencia 

Ak sa chcete presunúť na obrazovky pod zobrazením hodín, potiahnite prstom NAHOR. Nachá-
dzajú sa tu nasledujúce obrazovky: 

 Kroky 

 Spálená energia alebo kalórie 

 Vzdialenosť 

 Aktívny čas 

 Trvanie spánku 

Tip: Ak je nastavený cieľ, všetky tieto obrazovky zobrazujú aj priebeh jeho dosahovania. 

3. Kruhová ikona cieľa – ak máte nastavený denný cieľ aktivity, nad vybratým údajom alebo 
hodinami sa nachádza kruhová ikona cieľa zobrazujúca napr. kroky. Ako postupne dosahujete 
cieľ, táto ikona sa každý deň postupne plní. 

Tip: Predvolený nastavený cieľ je 10 000 krokov. 

4. Obrazovka hodín – keď prebudíte zariadenie klepnutím na obrazovku, zobrazí sa obrazovka 
hodín s aktuálnym časom. Ak chcete zobraziť jednotlivé údaje a režime, prejdite na obrazovke 
hodín prstom nahor alebo nadol. 

5. Tlačidlo – tlačidlo sa používa na prebudenie zariadenia, zaznamenávanie hodnôt telesnej 
kompozície a na spustenie a zastavenie nahrávania v športovom režime. 

Váš športtester 
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Poznámka: Ak chcete posunúť obrazovku na dotykovom displeji, prejdite pozdĺž displeja prstom 
zhora nadol (posun HORE) alebo zdola nahor (posun DOLE).  

 

Nosenie športtestera 

Je dôležité, ako nosíte svoj športtester TomTom Touch, pretože to môže ovplyvniť výkonnosť 
snímača srdcovej frekvencie a výsledky telesnej kompozície. Viac informácií o fungovaní tohto 
snímača nájdete v časti Snímač srdcovej frekvencie. 

Ak máte problémy dosiahnuť presné meranie srdcovej frekvencie alebo telesnej kompozície, uistite 
sa, že športtester TomTom Touch nosíte nasledujúcim spôsobom: 

 Utiahnuté pevne, no nie tak, aby ste pociťovali nepohodlie. 

 Nad zápästnou kosťou. 

 

 Najpresnejšie výsledky zo snímača srdcovej frekvencie získate po rozcvičení.  

Dôležité: Ak chcete zvýšiť presnosť, NEHÝBTE SA, kým sa nezaznamená vaša srdcová frekven-
cia. 

 

Čistenie športtestera 

Ak športtester TomTom Touch používate často, odporúčame ho raz do týždňa vyčistiť. 

 Podľa potreby utrite športtester TomTom Touch vlhkou handričkou. Na odstránenie mastnoty 
a nečistôt použite šetrné mydlo. 

 športtester TomTom Touch nevystavujte agresívnym chemikáliám, ako je benzín, čistiace 
rozpúšťadlá, acetón, alkohol alebo repelenty proti hmyzu. Chemikálie môžu poškodiť tesnenie, 
puzdro a povrchovú úpravu zariadenia. 

 Podľa potreby čistite snímač srdcovej frekvencie a príchytky na upevnenie šetrným mydlom 
a vodou.  
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 Predchádzajte poškrabaniu snímača srdcovej frekvencie. Chráňte pred poškodením. 
 

Snímač srdcovej frekvencie 

Ak má športtester TomTom Touch zabudovaný snímač srdcovej frekvencie, môže vám to pomôcť 
trénovať efektívnejšie. 

Ako snímač funguje 

Váš srdcový rytmus sa meria pomocou svetla, ktoré meria zmeny v prietoku krvi. Meranie prebieha 
na povrchu vášho zápästia osvietením kapilár nachádzajúcich sa priamo pod kožou a zisťovaním 
zmien odrazeného svetla. 

Percento telesného tuku ani telesné ochlpenie nemajú vplyv na výkon snímača srdcovej frekvencie. 
Vplyv na jeho výkon však má to, ako športtester TomTom Touch nosíte na zápästí a či ste sa 
rozcvičili. 

Používanie snímača srdcovej frekvencie 

Ak chcete, aby snímač srdcovej frekvencie fungoval čo najlepšie, pozrite si časť Nosenie šport-
testera. Nepretržité sledovanie srdcovej frekvencie je predvolene ZAPNUTÉ. 
 

Vybratie modulu z remienka 

Ak chcete športtester TomTom Touch nabiť alebo pripojiť k aplikácii MySports pomocou počítača, 
musíte ho vybrať z remienka. 

Ak chcete športtester TomTom Touch zložiť z remienka, postupujte takto: 

1. Pevne stlačte vrchnú časť modulu, kým nevyskočí z remienka.  

 

2. Ak chcete vložiť modul športtestera TomTom Touch naspäť do remienka, postupujte opačne 
(ako v 1. kroku) a vložte modul s tlačidlom do remienka, pričom začnete koncom. 

 

Nabíjanie športtestera 

Dôležité: Športtester TomTom Touch môžete nabíjať pomocou počítača alebo sieťovej nabíjačky 
USB.  

Športtester TomTom Touch môžete nabiť nasledujúcim spôsobom: 

1. Vyberte športtester TomTom Touch z remienka. Viac informácií nájdete v časti Zloženie 
športtestera z remienka. 

2. Pripojte modul k malému konektoru kábla USB, ktorý bol obsahom balenia. 

3. Pripojte väčší konektor USB buď k počítaču, alebo do sieťovej nabíjačke. 
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4. Športtester TomTom Touch sa začne nabíjať a zobrazia sa na ňom nasledujúce animované ikony: 

 

Poznámka: Niektoré káble Micro USB, ktoré si môžete zakúpiť, NEUMOŽŇUJÚ nabíjanie i dátový 
prenos. Kábel dodaný ako obsah balenia umožňuje oboje, takže pomocou neho môžete prenášať 

dáta pomocou aplikácie MySports Connect. 
 

Uchovávanie údajov 

Športtester TomTom Touch dokáže uchovať údaje športových aktivít za niekoľko dní. 

Po pripojení športtestera TomTom Touch k aplikácii MySports Connect alebo mobilnej aplikácii 
MySports sa všetky údaje aktivít automaticky odstránia a nahrajú do vášho účtu MySports. 
 

Informácie o batérii 

Vydrž batérie 

Až 5 dní. 

Doba nabíjania 

 Nabitie na 90 %: 40 minút 

 Úplné nabitie na 100 %: 1 hodina 

Tipy na predĺženie životnosti batérie 

 Vypnite oznámenia telefónu. 

 Vypnite celodenné monitorovanie srdcovej frekvencie. 

 Uchovávajte športtester TomTom Touch v dosahu pripojenia Bluetooth spárovaného mobilného 
zariadenia. 

 

Resetovanie 

Mäkký reset 

Mäkký reset sa vykoná pri každom odpojení športtestera TomTom Touch Fitness Tracker od sieťovej 
nabíjačky alebo počítača. 

Mäkký reset vykonajte takto: 

1. Pripojte športtester TomTom Touch k sieťovej nabíjačke alebo počítaču. 

Počkajte, kým sa na športtesteri TomTom Touch zobrazí symbol batérie. 

Ak používate počítač, počkajte, kým aplikácia MySports Connect dokončí aktualizáciu šport-
testera TomTom Touch. 

2. Odpojte športtester TomTom Touch od sieťovej nabíjačky alebo počítača. 

Softvér športtestera TomTom Touch sa reštartuje. Mäkký reset športtestera TomTom Touch je 
teraz dokončený. 

Výrobné nastavenia 

Dôležité: Pri obnovení výrobných nastavení v aplikácii MySports Connect sa zo športtestera TomTom 

Touch odstránia všetky osobné údaje a nastavenia. Táto operácia je nevratná. 
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Obnovenie výrobných nastavení by ste mali používať iba ako núdzové riešenie na obnovenie 
športtestera TomTom Touch alebo ak skutočne chcete odstrániť všetky svoje údaje a nastavenia. 

Výrobné nastavenia preinštalujú softvér športtestera TomTom Touch a zároveň odstránia: 

 vaše aktivity, 

 vaše nastavenia na športtesteri TomTom Touch a v aplikácii MySports Connect. 

Poznámka: Ak používate mobilnú aplikáciu MySports, mali by ste na smartfóne zabudnúť zariadenie 
TomTom Touch a potom ho znova spárovať nasledujúcim spôsobom: 

 Android – v ponuke nastavení Bluetooth vášho zariadenia s Androidom zrušte spárovanie alebo 
zabudnite zariadenie TomTom Touch. 

 iOS – prejdite na obrazovku systému iOS s nastaveniami Bluetooth, kliknite na ikonu (i) za 
názvom zariadenia TomTom Touch a vyberte možnosť Zabudnúť toto zariadenie. 

Dôležité: Pri obnovení výrobných nastavení neodpájajte športtester TomTom Touch skôr, ako ich 
aplikácia MySports Connect obnoví. Môže to trvať niekoľko minút. Pred odpojením skontrolujte 

správy zobrazené v aplikácii MySports Connect. 

Výrobné nastavenia hodiniek obnovte takto: 

1. Pripojte športtester TomTom Touch k počítaču a počkajte, kým aplikácia MySports Connect 
dokončí aktualizáciu. 

2. Otvorte ponuku nastavení kliknutím na ikonu ozubeného kolieska v aplikácii MySports Connect. 

3. Kliknite na tlačidlo resetovania. 

4. Keď sa okno aplikácie MySports Connect zavrie, športtester TomTom Touch ponechajte 
pripojený. 

MySports Connect nainštaluje softvér do zariadenia TomTom Touch. 

5. Ponechajte športtester TomTom Touch pripojený, kým sa otvorí aplikácia MySports Connect. 

6. Športtester TomTom Touch nastavte podľa pokynov v aplikácii MySports Connect. 
 

Vodotesnosť športtestera 

Športtester TomTom Touch Fitness Tracker spĺňa štandard IPx7 pre vodotesnosť, čo znamená, že ho 
môžete používať vonku v daždi a nosiť ho v sprche, ale NEMÔŽETE ho mať na sebe pri právaní. 
Tento športtester neobsahuje snímače na sledovanie plávania.  
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Prevzatie aplikácie MySports Connect 

1. Ak chcete pripojiť športtester TomTom Touch k počítaču, pevne stlačte vrchnú časť modulu, 
kým nevyskočí z remienka.  

 

2. Pripojte športtester TomTom Touch k počítaču pomocou kábla USB. 

 

3. Počkajte, kým sa športtester TomTom Touch nabije. Ak chcete zistiť úroveň nabitia batérie, 
klepnite na tlačidlo.  

Tip: Nabitie batérie na 90 % trvá 40 minút a na 100 % 1 hodinu. 

4. Prevezmite si aplikáciu TomTom MySports Connect z lokality tomtom.com/123/ a nainštalujte 
ju do počítača. 

Po dokončení inštalácie sa aplikácia MySports Connect otvorí. Postupujte podľa pokynov na 
displeji a začnite pracovať s aplikáciou. 

Ďalej: Prihlásenie a registrácia 
 

Rýchly štart so zariadením 

http://www.tomtom.com/123/
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Prihlásenie a registrácia 

Počas nastavovania aplikácie MySports Connect sa otvorí webová stránka MySports. 

 

Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste pomocou existujúceho účtu. 

Na webovej stránke MySports môžete zobraziť svoje aktivity, štatistiky a pokrok. 

Dôležité: Športtester TomTom Touch by ste mali pravidelne pripájať k počítaču, aby sa nabilo a aby 
sa nainštalovali najnovšie aktualizácie softvéru. 

Ďalej: VOLITEĽNÉ: Získanie mobilnej aplikácie MySports 
 

VOLITEĽNÉ: Získanie mobilnej aplikácie MySports 

Dôležité: Hoci je možné športtester TomTom Touch Fitness Tracker používať aj bez mobilnej 
aplikácie MySports, odporúčame vám ju nainštalovať (ak máte mobilné zariadenie), aby ste mohli 

využiť všetky dostupné funkcie naplno. 

Mobilná aplikácia MySports vám umožní nahrať a analyzovať vaše aktivity a zobraziť štatistiky na 
cestách. 

Prevezmite si aplikáciu a postupujte podľa pokynov na displeji. 

   Obchod Google Play 

 Obchod Apple App Store 

 

Tip: Športtester TomTom Touch používa na komunikáciu s mobilnou aplikáciou TomTom MySports 
rozhranie Bluetooth Low Energy (BLE). 

Ďalej:  Používanie športtestera 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
https://itunes.apple.com/gb/app/tomtom-mysports/id783593018?mt=8
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Používanie športtestera 

Prebuďte displej a zobrazte čas klepnutím na tlačidlo. 

Ak chcete zobraziť štatistiky svojej aktivity (prejdené kroky, spálené kalórie, prejdená vzdialenosť, 
aktívny čas a čas spánku), prejdite na obrazovky pod hodinami. 

Ak chcete začať aktivitu, zaznamenať hodnotu telesnej kompozície alebo zobraziť aktuálnu srdcovú 
frekvenciu, prejdite na obrazovky nad hodinami. 

 

Tiež si môžete nastaviť cieľ v mobilnej aplikácii MySports alebo na webovej stránke MySports. V 
mobilnej aplikácii alebo na webovej stránke MySports si môžete zobraziť priebeh dosahovania cieľa, 
celodenné monitorovanie srdcovej frekvencie, trendy telesnej kompozície a celkový priebeh. 

 

Ďalej: Používanie športového režimu 
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Používanie športového režimu 

Športový režim je možné použiť na všetky športové aktivity. Režim štart-stop zaznamenáva čas, 
srdcovú frekvenciu a spálené kalórie na základe vašej srdcovej frekvencie. Tento režim môžete 
použiť pre ľubovoľný šport s výnimkou plávania a ďalších vodných športov.  

Tiež môžete sledovať všetky svoje aktivity v aplikácii MySports alebo na webovej stránke MySports. 

Poznámka: Športtester TomTom Touch nemá prijímač GPS, takže nedokáže sledovať prejdenú 
vzdialenosť. Namiesto toho ju vypočítava na základe prejdených krokov. 

Dôležité: Športtester TomTom Touch nemôžete mať na sebe počas plávania. 

1. Ak chcete spustiť aktivitu v športovom režime, prejdite na obrazovku nad hodinami, kde sa 
zobrazuje ikona cvičenia. 

 

2. Spustite nahrávanie aktivity krátkym stlačením tlačidla. 

Nahrávanie aktivity potvrdí vibrácia. 

3. Počas nahrávania aktivity môžete zobudiť displej stlačením tlačidla. Následne môžete prejsť po 
obrazovke prstom a zobraziť si aktívny čas, spálené kalórie a srdcovú frekvenciu.  

4. Ak chcete zastaviť nahrávanie aktivity, zobuďte displej stlačením tlačidla a potom ho stlačte 
znova, kým nezaznamenáte vibráciu. 

Tip: Po dokončení tréningu môžete zdieľať svoje aktivity v sociálnych médiách. 
 

Meranie telesnej kompozície 

Športtester TomTom Touch dokáže merať vašu telesnú kompozíciu. Telesná kompozícia je percento 
telesného tuku a svalstva v tele a je kľúčovým indikátorom telesnej kondície. 

Pri každom zaznamenaní telesnej kompozície najskôr majte na sebe športtester 15 minút, aby sa 
zahrial. 
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Dôležité: Ak chcete získať presné výsledky, zaznamenávajte hodnoty telesnej kompozície vždy v 
rovnaký čas počas dňa. 

 

Prejdite na dve obrazovky nad obrazovkou hodín, kde sa zobrazuje symbol percenta. Stlačte a 
podržte tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí znak začiarknutia. Teraz si môžete hodnotu telesnej 
kompozície prezrieť v mobilnej aplikácii – prejdite do ponuky priebehu, klepnite na sivé tlačidlo 
grafu (vpravo hore) a vyberte možnosť Telo. 

 

Tipy na meranie telesnej kompozície 

 Nedotýkajte sa rukou bočnej strany tela a nedotýkajte sa navzájom zápästiami alebo dlaňami – 
mohlo by to spôsobiť nepresnosti v meraní. 
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 Umiestnite ukazovák na tlačidlo tak, aby ste vytvorili rovnú čiaru s displejom zariadenia. Uistite 
sa, že prstom zakrývate celé tlačidlo. 

 

 Ak sa namiesto znaku začiarknutia zobrazuje krížik, skúste si navlhčiť prst, aby ste si mohli 
navlhčiť kožu na zápästí pod elektródou. 
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Párovanie so zariadením iOS 

Mobilná aplikácia TomTom MySports umožňuje nahrávať údaje o vašich aktivitách zo športtestera 
TomTom Touch do aplikácie TomTom MySports pomocou smartfónu. Tiež umožňuje automatické 
nahrávanie na niekoľko rôznych webových stránok.  

Novú verziu aplikácie MySports si môžete prevziať z obchodu App Store (ak je k dispozícii). Novú 
verziu aplikácie softvéru pre športtester si môžete prevziať pomocou aplikácie pre počítač MySports 
Connect (ak je k dispozícii).  

Ak chcete spárovať zariadenie iOS s vašim športtesterom, postupujte nasledovne: 

1. Športtester musí byť pripojený k zdroju napájania. Ak ho pripájate k počítaču, pred pokračo-
vaním najskôr počkajte, kým aplikácia MySports Connect dokončí aktualizáciu zariadenia.  

2. Na zariadení iOS by ste mali mať fungujúce pripojenie k internetu.  

3. Športtester a zariadenie iOS by mali byť blízko pri sebe. 

4. Skontrolujte v nastaveniach na zariadení iOS, či je rozhranie Bluetooth zapnuté. 

5. Stlačte na športtesteri tlačidlo, čím zobudíte displej. Prejdite prstom po displeji, kým sa 
nezobrazia ikony Bluetooth a smartfónu. Potom znova stlačte tlačidlo.  

6. Spustite mobilnú aplikáciu MySports a klepnite na položku Remienok na obrazovke aktivácie. 

7. Poklepte na zobrazený názov vášho športtestera. 

8. Zadajte na zariadení iOS kód PIN zobrazený na športtesteri a následne klepnite na položku 
Párovať. 

Zariadenia by mali byť teraz spárované. Ak sa vyskytnú problémy s párovaním, prečítajte si pokyny 
na riešenie problémov nižšie. 

Ak v telefóne otvoríte mobilnú aplikáciu MySports a tá sa pokúsi pripojiť k športtesteru, možno 
budete musieť zariadenie zobudiť stlačením tlačidla.  

Odstraňovanie problémov 

Ak sa vyskytnú problémy s párovaním zariadenia, postupujte podľa krokov uvedených nižšie: 

 Ubezpečte sa, že používate najnovšiu verziu softvéru TomTom Touch. Ak je k dispozícii nová 
verzia, môžete ju prevziať pomocou aplikácie pre počítač MySports Connect. 

 Ubezpečte sa, že používate najnovšiu verziu mobilnej aplikácie. Ak je k dispozícii nová verzia, 
nájdete ju v obchode App Store. 

 Zabudnite spárovaný športtester na zariadení iOS a potom ho znova spárujte: 

1. Prejdite na obrazovku systému iOS s nastaveniami Bluetooth, kliknite na ikonu (i) za názvom 
zariadenia a vyberte možnosť Zabudnúť toto zariadenie. Pokúste sa znova spárovať šport-
tester podľa pokynov na párovanie uvedených vyššie. Ak párovanie stále nefunguje, 
pokračujte krokmi na riešenie problémov nižšie. 

2. Reštartujte zariadenie iOS. 

3. Odinštalujte mobilnú aplikáciu MySports a opätovne ju nainštalujte z obchodu App Store. 

4. Vypnite rozhranie Bluetooth a znova ho zapnite. 

5. Reštartujte športtester pripojením k zdroju napájania. 

Športtester a zariadenie iOS sú teraz úplne odpojené a resetované. 

6. Spustite na zariadení iOS mobilnú aplikáciu MySports. 

7. Pokračujte s párovaním podľa pokynov na párovanie vyššie (od kroku 5). 

Párovanie s mobilným zariadením 
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Párovanie so zariadením s Androidom 

Mobilná aplikácia TomTom MySports umožňuje nahrávať údaje o vašich aktivitách zo športtestera 
TomTom Touch do aplikácie TomTom MySports pomocou smartfónu. Tiež umožňuje automatické 
nahrávanie na niekoľko rôznych webových stránok.  

Pred párovaním športtestera so zariadením s Androidom sa uistite, že používate najnovšiu verziu 
aplikácie TomTom MySports a že máte na zariadení nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru. Novú 
verziu aplikácie MySports si môžete prevziať z obchodu Play (ak je k dispozícii). Novú verziu 
aplikácie softvéru pre športtester si môžete prevziať pomocou aplikácie pre počítač MySports 
Connect (ak je k dispozícii).  

Ak chcete spárovať zariadenie s Androidom s vašim športtesterom, postupujte nasledovne: 

1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie s Androidom kompatibilné s aplikáciou TomTom MySports. 
Informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete v službe Google Play. 

2. Na smartfóne by ste mali mať fungujúce pripojenie k internetu. 

3. Športtester musí byť pripojený k zdroju napájania. Ak ho pripájate k počítaču, pred pokračo-
vaním najskôr počkajte, kým aplikácia MySports Connect dokončí aktualizáciu zariadenia.  

4. Športtester a zariadenie s Androidom by mali byť blízko pri sebe. 

5. Zapnite rozhranie Bluetooth v nastaveniach na zariadení s Androidom. 

6. Spustite na zariadení s Androidom mobilnú aplikáciu TomTom MySports. 

7. Stlačte na športtesteri tlačidlo, čím zobudíte displej. Prejdite prstom po displeji, kým sa 
nezobrazia ikony Bluetooth a smartfónu. Potom znova stlačte tlačidlo.  

8. Klepnite na zariadení na obrazovke aktivácie v mobilnej aplikácii na položku Remienok. 

Na zariadení s Androidom sa zobrazí správa o vyhľadávaní. 

9. Poklepte na zobrazený názov vášho remienka. 

10. Keď sa názov vášho športtestera zobrazí v zozname na obrazovke vyhľadávania, poklepte naň a 
potvrďte žiadosť o párovanie. 

Dôležité: Skontroluje, či sa na paneli s upozorneniami v systéme Android nenachádza žiadosť o 
párovanie so športtesterom. Na niektorých zariadeniach s Androidom sa upozornenie na páro-
vanie zobrazí na paneli s upozorneniami po výbere zariadenia, ktoré chcete pripojiť. Na 
niektorých zariadeniach s Androidom sa zobrazí kontextové okno, na niektorých sa nezobrazí 
nič. Zariadenia, na ktorých sa zobrazí žiadosť o párovanie, vyžadujú potvrdenie do niekoľkých 

sekúnd. 

11. Zadajte v mobilnej aplikácie MySports kód PIN zobrazený v športtesteri. 

12. Po prepojení aplikácie MySports a športtestera klepnite na položku Hotovo. 

Športtester a aplikácia MySports sú teraz spárované. Ak sa vyskytnú problémy s párovaním 
zariadenia, prečítajte si pokyny na riešenie problémov nižšie. 

Ak v telefóne otvoríte mobilnú aplikáciu MySports a tá sa pokúsi pripojiť k športtesteru, možno 
budete musieť zariadenie zobudiť stlačením tlačidla. Ak chcete spustiť synchronizáciu, posuňte 
nadol obrazovku Aktivity v aplikácii. V prípade problémov so synchronizáciou s aplikáciou môžete 
synchronizovať svoje aktivity pomocou aplikácie MySports pre počítač.  

Počas inovovaní verzie systému Android, budete musieť zrušiť párovanie so športtesterom podľa 
nižšie uvedených krokov. 

Odstraňovanie problémov 

Ak nemôžete svoj športtester pripojiť k aplikácii MySports, odporúča sa úplne zrušiť párovanie so 
zariadením s Androidom a potom ho znova spárovať podľa nasledujúcich krokov: 
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1. V ponuke nastavení Bluetooth vášho zariadenia s Androidom zrušte spárovanie alebo zabudnite 
športtester. Pokúste sa znova spárovať športtester podľa pokynov na párovanie uvedených 
vyššie. Ak párovanie stále nefunguje, pokračujte krokmi na riešenie problémov nižšie.  

2. Odinštalujte mobilnú aplikáciu MySports a opätovne ju nainštalujte z Obchodu Play. 

3. Reštartujte zariadenie s Androidom. 

4. Vypnite rozhranie Bluetooth a znova ho zapnite. 

5. Reštartujte športtester pripojením k zdroju napájania. 

Zariadenie s Androidom a športtester sú teraz úplne odpojené a resetované. 

6. Spustite na zariadení s Androidom mobilnú aplikáciu MySports. 

7. Pokračujte s párovaním podľa pokynov na párovanie vyššie (od kroku 7). 
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Informácie o sledovaní aktivít 

Pomocou športtestera TomTom Touch môžete sledovať svoju aktivitu. Tu sú niektoré z možností, 
ktoré máte k dispozícii: 

 Vytvorte si telesný cieľ pre úroveň tuku, svalstva alebo hmotnosť. 

 Vytvorte si cieľ krokov pre počet krokov za deň alebo za týždeň. 

 Vytvorte si športový cieľ napr. pre bicyklovanie, beh alebo cvičenie. 

 Sledujte čas strávený fyzickou aktivitou, počet prejdených krokov, spálené kalórie a prekonanú 
vzdialenosť. 

 Zobrazte si svoj denný a týždenný pokrok pri dosahovaní nastaveného cieľa. 

 Nahrajte svoje údaje sledovania aktivít na webovú lokalitu TomTom MySports a do mobilnej 
aplikácie TomTom MySports. 

Kontrola aktivity v službe MySports 

V mobilnej aplikácii MySports a na webovej stránke MySports môžete sledovať priebeh dosahovania 
cieľa dennej aktivity. Informačný panel je aktuálny a sú na ňom uvedené údaje poslednej 
synchronizácie športtestera TomTom Touch. 

Ďalšie podrobnosti nájdete v sekcii Priebeh po výbere Sledovania aktivít ako typu alebo po kliknutí 
na váš cieľ sledovania aktivít. Údaje môžete zmeniť kliknutím na štítky pod grafom. Tiež môžete 
zmeniť časové obdobie na denne, týždenne, mesačne alebo ročne. 

 

Sledovanie telesnej kondície 
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Informácie nahraté športtesterom TomTom Touch 

Športtester TomTom Touch Fitness Tracker automaticky sleduje aktívny čas a čas spánku, spálené 
kalórie, prejdené kroky a vzdialenosť. Výpočty sú založené na zabudovaných snímačoch srdcovej 
frekvencie a pohybu, ako aj na vašom profile používateľa, ktorý pozostáva z veku, pohlavia, 
hmotnosti a výšky.  

Poznámka: Športtester TomTom Touch nemá čip GPS, preto sú štatistiky vzdialenosti približné a 
založené na počte prejdených krokov. 

Svoje denné štatistiky si môžete prezrieť na športtesteri TomTom Touch prechádzaním cez 
obrazovky pod hodinami. Štatistiky tiež nájdete na webovej stránke MySports a v aplikácii MySports 
pri synchronizácii športtestera TomTom Touch.  

V aplikácii a na webovej stránke si môžete prezrieť štatistiky pre konkrétne cvičenie, ako aj celkový 
priebeh a priebeh dosahovania nastavených cieľov.   

Tip: Ak ste v aplikácii MySports v ponuke Zariadenie zapli nepretržité monitorovanie srdcovej 
frekvencie, môžete si zobraziť aj celodenné merania srdcovej frekvencie. 

Presnosť sledovania aktivít 

Sledovanie aktivít je zamerané na poskytovanie informácií, ktoré vás majú povzbudiť k aktívnemu 
a zdravému životnému štýlu. Športtester TomTom Touch Fitness Tracker používa na sledovanie 
vašej aktivity oba snímače a výpočty. Poskytované údaje a informácie majú ponúknuť vysoko presný 
odhad vašej aktivity, ale nemusia byť úplne presné, čo platí aj pre údaje o krokoch, spánku, 
vzdialenosti a kalóriách.  
 

Nepretržité sledovanie aktivity 

1. Ak chcete zobraziť údaje aktivity, prejdite prstom po displeji. 

Dostupné údaje sú: 

 Kroky 

 Prejdená vzdialenosť 

 Aktívny čas 

 Čas spánku 

 Spálené kalórie 

2. Ak máte nastavený denný cieľ aktivity, nad vybratým údajom alebo hodinami sa nachádza 
kruhová ikona. Ako postupne dosahujete cieľ, táto ikona sa každý deň postupne plní. 
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Tip: Ciele si môžete nastaviť v aplikácii MySports alebo na webovej stránke MySports, kde môžete 
tiež skontrolovať historické údaje. 

 

Monitorovanie srdcovej frekvencie 

Športtester TomTom Touch ponúka voliteľnú možnosť nepretržitého monitorovania srdcovej 
frekvencie. Keď je celodenné monitorovanie srdcovej frekvencie zapnuté, športtester môže 
pravidelne počas dňa aj noci kontrolovať vašu srdcovú frekvenciu. Informácie o srdcovej frekvencii 
zlepšujú odhady spálených kalórií a aktívny čas a poskytujú dobrý prehľad o celkovej aktivite počas 
dňa. 

Poznámka: Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite nepretržité monitorovanie srdcovej 
frekvencie, keď ho nepoužívate. Táto funkcia je predvolene ZAPNUTÁ. 

Ak chcete zobraziť údaj okamžitej srdcovej frekvencie, postupujte takto: 

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

2. Na obrazovke s hodinami trikrát prejdite prstom nadol, kým sa nezobrazí ikona srdca. 

3. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa nezobrazí aktuálna srdcová frekvencia v úderoch za minútu 
(bpm). 

 

4. Ak sa srdcová frekvencia nezobrazí, skúste znova klepnúť na tlačidlo. Okrem toho môžete 
vyskúšať utiahnuť športtester TomTom Touch na zápästí alebo ho posunúť vyššie. 

Zobrazenie srdcovej frekvencie v mobilnej aplikácii MySports 

Poznámka: Nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie je k dispozícii len ako denné 
zobrazenie (deň po dni). 

1. Na displeji AKTIVITY ťuknite na položku Dnes. 

2. Pod dátumom potiahnite prstom doľava. 

3. Klepnite na položku Priemerná oddychová srdcová frekvencia. 

Pri zobrazení srdcovej frekvencie za jeden deň sa zobrazia aj hodnoty oddychovej srdcovej 
frekvencie a priemernej oddychovej srdcovej frekvencie vypočítané z týchto meraní. Môžete si 
zobraziť aj oddychovú srdcovú frekvenciu za týždeň, mesiac alebo rok. 
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Zobrazenie srdcovej frekvencie na webovej lokalite MySports 

1. Prejdite na lokalitu mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Kliknite na položku Všetky športy a vyberte možnosť Sledovanie aktivít. 

3. Kliknite na položku Všetko a vyberte možnosť Deň. 

4. V dolnej časti stránky vyberte možnosť Priemerná oddychová srdcová frekvencia. 

Pri zobrazení srdcovej frekvencie za jeden deň sa zobrazia aj hodnoty oddychovej srdcovej 
frekvencie a priemernej oddychovej srdcovej frekvencie vypočítané z týchto meraní. Môžete si 
zobraziť aj oddychovú srdcovú frekvenciu za týždeň, mesiac alebo rok. 

 

Sledovanie prejdených krokov 

Počet prejdených krokov sa odhaduje pomocou pohybu zápästia. Automaticky máte nastavený 
predvolený cieľ 10 000 krokov. 

Tip: Kroky vykonané v priebehu cvičenia sú zahrnuté do celkových údajov sledovania aktivít. 

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

2. Na obrazovke s hodinami trikrát prejdite prstom nahor, kým sa nezobrazí ikona krokov. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tip: Poradie obrazoviek pod hodinami sa mení v závislosti od nastaveného cieľa. 

 

Zobrazí sa počet doteraz prejdených krokov za deň. 

Poznámka: Priebeh dosahovania denného cieľa sa resetuje každý deň po polnoci. 

Zobrazenie prejdených krokov v mobilnej aplikácii MySports 

1. Na displeji AKTIVITY ťuknite na položku Dnes. 

2. Pod dátumom potiahnite prstom doľava. 

3. Klepnite na položku Kroky. 

Môžete si zobraziť aj počet prejdených krokov za týždeň, mesiac alebo rok. 

Zobrazenie počtu prejdených krokov na webovej stránke MySports 

1. Prejdite na lokalitu mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Kliknite na položku Všetky športy a vyberte možnosť Sledovanie aktivít. 

3. Kliknite na položku Všetko a vyberte možnosť Deň. 

4. V dolnej časti stránky vyberte možnosť Kroky. 

Môžete si zobraziť aj počet prejdených krokov za týždeň, mesiac alebo rok. 
 

Sledovanie spálených kalórií 

Tip: Údaje o spálených kalóriách zahŕňajú aj kalórie spálené telom na bežné telesné funkcie – 
táto hodnota je známa ako bazálna metabolická spotreba (BMR). Preto sa na športtesteri TomTom 
Touch nachádzajú údaje o spálených kalóriách už keď sa preberiete, hoci ste zatiaľ nevykonali 

žiadnu aktivitu. 

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

2. Na obrazovke s hodinami prejdite prstom nahor, kým sa nezobrazí ikona plameňa. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tip: Poradie obrazoviek pod hodinami sa mení v závislosti od nastaveného cieľa. 

 

Zobrazí sa počet doteraz spálených kalórií za deň. 

Poznámka: Priebeh dosahovania denného cieľa sa resetuje každý deň po polnoci. 

Zobrazenie spálených kalórií v mobilnej aplikácii MySports 

1. Na displeji AKTIVITY ťuknite na položku Dnes. 

2. Pod dátumom potiahnite prstom doľava. 

3. Klepnite na položku Energia. 

Môžete si zobraziť aj počet spálených kalórií za týždeň, mesiac alebo rok. 

Zobrazenie spálených kalórií na webovej lokalite MySports 

1. Prejdite na lokalitu mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Kliknite na položku Všetky športy a vyberte možnosť Sledovanie aktivít. 

3. Kliknite na položku Všetko a vyberte možnosť Deň. 

4. V dolnej časti stránky vyberte možnosť Energia. 

Môžete si zobraziť aj počet spálených kalórií za týždeň, mesiac alebo rok. 
 

Sledovanie aktívneho času 

Tip: Čas je klasifikovaný ako „aktívny“, keď je miera krokov alebo pohybu nad určitou hranicou 
viac ako 10 sekúnd. 

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

2. Na obrazovke s hodinami trikrát prejdite prstom nahor, kým sa nezobrazí ikona času. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tip: Poradie obrazoviek pod hodinami sa mení v závislosti od nastaveného cieľa. 

 

Zobrazí sa čas strávený aktívne zatiaľ za deň. 

Poznámka: Priebeh dosahovania denného cieľa sa resetuje každý deň po polnoci. 

Zobrazenie aktívneho času v mobilnej aplikácii MySports 

1. Na displeji AKTIVITY ťuknite na položku Dnes. 

2. Pod dátumom potiahnite prstom doľava. 

3. Klepnite na položku Aktívny čas. 

Môžete si zobraziť aj aktívny čas za týždeň, mesiac alebo rok. 

Zobrazenie aktívneho času na webovej lokalite MySports 

1. Prejdite na lokalitu mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Kliknite na položku Všetky športy a vyberte možnosť Sledovanie aktivít. 

3. Kliknite na položku Všetko a vyberte možnosť Deň. 

4. V dolnej časti stránky vyberte možnosť Aktívny čas. 

Môžete si zobraziť aj aktívny čas za týždeň, mesiac alebo rok. 
 

Sledovanie prejdenej vzdialenosti 

Tip: Počet prejdených krokov sa odhaduje pomocou pohybu zápästia a údaje o krokoch sa 
používajú na odhad prejdenej vzdialenosti. 

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

2. Na obrazovke s hodinami štyrikrát prejdite prstom nahor, kým sa nezobrazí ikona vzdialenosti. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tip: Poradie obrazoviek pod hodinami sa mení v závislosti od nastaveného cieľa. 

 

Zobrazí sa vzdialenosť prejdená doteraz za deň. 

Poznámka: Priebeh dosahovania denného cieľa sa resetuje každý deň po polnoci. 

Zobrazenie prejdenej vzdialenosti v mobilnej aplikácii MySports 

1. Na displeji AKTIVITY ťuknite na položku Dnes. 

2. Pod dátumom potiahnite prstom doľava. 

3. Klepnite na položku Vzdialenosť. 

Môžete si zobraziť aj prejdenú vzdialenosť za týždeň, mesiac alebo rok. 

Zobrazenie prejdenej vzdialenosti na webovej lokalite MySports 

1. Prejdite na lokalitu mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Kliknite na položku Všetky športy a vyberte možnosť Sledovanie aktivít. 

3. Kliknite na položku Všetko a vyberte možnosť Deň. 

4. V dolnej časti stránky vyberte možnosť Vzdialenosť. 

Môžete si zobraziť aj aktívny čas za týždeň, mesiac alebo rok. 

 

Sledovanie spánku 

Sledovanie spánku 

Pomocou športtestera TomTom Touch môžete sledovať, koľko spíte. Tu sú niektoré z možností, 
ktoré máte k dispozícii: 

 môžete sledovať, ako dlho spíte každý deň, týždeň, mesiac alebo rok, 

 môžete nahrávať údaje sledovania spánku na webovú lokalitu TomTom MySports a do mobilnej 
aplikácie TomTom MySports. 

Športtester meria spánok na základe pohybu a vychádza z predpokladu, že ak sa po určitom čase 
poobede nehýbete, spíte.  

Deň sa „resetuje“ o 16:00 a od tohto okamihu športtester začína počítať ďalšiu „noc“. 

http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Sledovanie spánku 

Ak chcete sledovať spánok, športtester TomTom Touch musíte mať počas spánku pripevnený na 
ruke. Ak chcete zistiť, ako dlho ste spali predchádzajúcu noc, postupujte takto: 

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

2. Na obrazovke s hodinami päťkrát prejdite prstom nahor, kým sa nezobrazí ikona spánku. 

Tip: Poradie obrazoviek pod hodinami sa mení v závislosti od nastaveného cieľa. 

 

Zobrazí sa, ako dlho ste spali predchádzajúcu noc. 

Poznámka: Priebeh dosahovania denného cieľa sa resetuje každý deň po polnoci. 

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť sledovanie spánku, prečítajte si časť Sledovanie spánku. 

Zobrazenie aktivity spánku v mobilnej aplikácii 

1. V telefóne alebo tablete klepnite na položku Priebeh. 

2. Klepnite na panel Spánok. 

3. Potiahnutím prstom môžete prechádzať medzi grafmi zobrazujúcimi dobu spánku za dnešný deň 
a za včerajší deň. 

4. Ak chcete zobraziť grafy za iné časové obdobie, klepnite na možnosť Deň, Týždeň, Mesiac 
alebo Rok. 
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Používanie športového režimu 

Športový režim je možné použiť na všetky športové aktivity. Režim štart-stop zaznamenáva čas, 
srdcovú frekvenciu a spálené kalórie na základe vašej srdcovej frekvencie. Tento režim môžete 
použiť pre ľubovoľný šport s výnimkou plávania a ďalších vodných športov.  

Tiež môžete sledovať všetky svoje aktivity v aplikácii MySports alebo na webovej stránke MySports. 

Poznámka: Športtester TomTom Touch nemá prijímač GPS, takže nedokáže sledovať prejdenú 
vzdialenosť. Namiesto toho ju vypočítava na základe prejdených krokov. 

Dôležité: Športtester TomTom Touch nemôžete mať na sebe počas plávania. 

1. Ak chcete spustiť aktivitu v športovom režime, prejdite na obrazovku nad hodinami, kde sa 
zobrazuje ikona cvičenia. 

 

2. Spustite nahrávanie aktivity krátkym stlačením tlačidla. 

Nahrávanie aktivity potvrdí vibrácia. 

3. Počas nahrávania aktivity môžete zobudiť displej stlačením tlačidla. Následne môžete prejsť po 
obrazovke prstom a zobraziť si aktívny čas, spálené kalórie a srdcovú frekvenciu.  

4. Ak chcete zastaviť nahrávanie aktivity, zobuďte displej stlačením tlačidla a potom ho stlačte 
znova, kým nezaznamenáte vibráciu. 

Tip: Po dokončení tréningu môžete zdieľať svoje aktivity v sociálnych médiách. 
 

Odhad spálených kalórií 

Spálené kalórie sa odhadujú na základe vášho pohlavia, hmotnosti a intenzity a trvania cvičenia. 

V športovom režime sa na odhad spálených kalórií používa srdcová frekvencia.  

Športový režim 
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Výpočet spálených kalórií v športtesteri TomTom Touch Fitness Tracker používa tabuľky MET od 
autorov Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., Meckes, N., Bassett Jr, D. R., Tu-
dor-Locke, C., Greer, J. L., Vezina, J., Whitt-Glover, M. C., Leon, A. S. 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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Informácie o cieľoch 

Denné ciele, športové ciele a telesné ciele môžete nastaviť pomocou mobilnej aplikácie MySports 
alebo webovej stránky MySports. Niektoré časti aplikácie MySports sú popísané nižšie, no medzi 
aplikáciou a webovou stránkou MySports existuje mnoho podobností. 

Dôležité: Nové ciele alebo zmeny existujúcich cieľov sa synchronizujú so zariadením TomTom Touch 
pri jeho najbližšom pripojení k aplikácii MySports alebo MySports Connect. 

 

1. Stav mobilného zariadenia – táto ikona je počas synchronizácie so zariadením TomTom Touch 
modrá. 

2. Ikona týždenného cieľa – KLEPNUTÍM na alebo do vnútra ikony týždenného cieľa zobrazíte graf 
týždenného priebehu. 

3. Údaje týždenného cieľa – pod názvom sa zobrazujú údaje cieľa. 

4. Cieľ telesného tuku – zobrazuje sa tu aktuálna hodnota telesného tuku z posledného 
zaznamenania telesnej kompozície v porovnaní s nastaveným cieľom. 

5. Predchádzajúca aktivita – predchádzajúca aktivita s prejdenou vzdialenosťou a trvaním. 

6. Ikona denného cieľa – KLEPNUTÍM na alebo do vnútra ikony denného cieľa zobrazíte graf 
denného priebehu. Údaje cieľa sú uvedené pod grafom. 

7. Fialová čiara – znamená, že ste prekročili cieľ. Fialová čiara prekrýva po prekročení nastaven-
ého cieľa zelenú čiaru. 

8. Zelená čiara – znamená, že ste dokončili časť cieľa. 

9. Ponuka – klepnutím na ňu sa zobrazí hlavná rozbaľovacia ponuka. 
 

Nastavenie cieľov 
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Nastavenie cieľa sledovania aktivít 

Poznámka: Cieľ si nemôžete nastaviť priamo na športtesteri TomTom Touch. Musíte na to použiť 
aplikáciu MySports alebo webovú stránku MySports. 

Predvolený cieľ sledovania aktivít 10 000 krokov bol nastavený automaticky. Pri nastavovaní 
športtestera TomTom Touch sa zobrazí výzva na nastavenie cieľov sledovania aktivít. 

Ak chcete zmeniť alebo nastaviť denný cieľ sledovania aktivít, vykonajte nasledujúce kroky v 
aplikácii MySports: 

1. Klepnite v ponuke na položku CIELE. 

V hornej časti sa zobrazí obrazovka s cieľom krokov a znak plusu, ktorý poskytuje možnosť 
pridania športového alebo telesného cieľa. 

2. Klepnite na ikonu ceruzky pod cieľom krokov. 

3. Vyberte údaj, ktorý chcete zmeniť. Máte na výber: kroky, vzdialenosť, trvanie alebo energiu. 
V uvedenom príklade sme vybrali Kroky – táto možnosť je už zvýraznená. 

4. Prejdite nadol a zmeňte počet krokov. 

5. Klepnite na položku Hotovo. 

6. Prípadne môžete vypnúť cieľ klepnutím na položku Vypnúť cieľ. 

Tip: Tiež si môžete nastaviť cieľ na webovej stránke MySports. 

Poznámka: Priebeh dosahovania cieľa sledovania aktivít sa resetuje každý deň po polnoci. 

Dôležité: Nové ciele alebo zmeny existujúcich cieľov sa synchronizujú so športtesterom TomTom 
Touch pri jeho najbližšom pripojení. 
 

Nastavenie športového cieľa 

Poznámka: Cieľ si nemôžete nastaviť priamo na športtesteri TomTom Touch. Musíte na to použiť 

aplikáciu MySports alebo webovú stránku MySports. 

Športový režim je možné použiť na všetky športové aktivity. Režim štart-stop zaznamenáva čas, 
srdcovú frekvenciu a spálené kalórie na základe vašej srdcovej frekvencie. Tento režim môžete 
použiť pre ľubovoľný šport s výnimkou plávania a ďalších vodných športov.  

Ak chcete nastaviť športový cieľ, postupujte v aplikácii MySports nasledujúco: 

1. Klepnite v ponuke na položku CIELE. 

V hornej časti sa zobrazí obrazovka s cieľom krokov a znak plusu, ktorý poskytuje možnosť 
pridania športového alebo telesného cieľa. 

2. Ak chcete pridať športový cieľ, prejdite nadol a klepnite na znamienko plus. 

3. Vyberte si zo širokej ponuky aktivít vrátane: behu, bicyklovania, behu na bežiacom páse atď. 
V uvedenom príklade sme vybrali Beh – táto možnosť je už zvýraznená. 

4. Prejdite nadol a klepnite na kombináciu hodnôt, časového obdobia a cieľ pre každú aktivitu: 

 Aktivity – nastavte si cieľ pre počet opakovaní pre príslušnú aktivitu za týždeň alebo mesiac. 

 Vzdialenosť – nastavte vzdialenosť, ktorú plánujete prejsť za týždeň alebo mesiac. 

 Trvanie – nastavte si cieľ pre čas, ktorý plánujete stráviť príslušnou aktivitou za týždeň 
alebo mesiac. 

5. Po dokončení prejdite nadol a klepnite na položku Hotovo. 

Tip: Tiež si môžete nastaviť cieľ na webovej stránke MySports. 

Dôležité: Nové ciele alebo zmeny existujúcich cieľov sa synchronizujú so športtesterom TomTom 
Touch pri jeho najbližšom pripojení. 
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Príklady prehľadu športového režimu a grafu oddychovej srdcovej frekvencie 

      

 
 

Nastavenie telesného cieľa 

Poznámka: Cieľ si nemôžete nastaviť priamo na športtesteri TomTom Touch. Musíte na to použiť 
aplikáciu MySports alebo webovú stránku MySports. 

Ak chcete sledovať svoj pokrok, môžete si nastaviť telesný cieľ pomocou aplikácie MySports. Môžete 
si nastaviť buď cieľ pre percentá telesného tuku/svalovej hmoty, alebo pre hmotnosť. 

Ak chcete nastaviť telesný cieľ, postupujte v aplikácii MySports nasledujúco: 

1. Klepnite v ponuke na položku CIELE. 

V hornej časti sa zobrazí obrazovka s cieľom krokov a znak plusu, ktorý poskytuje možnosť 
pridania športového alebo telesného cieľa. 

2. Ak chcete pridať telesný cieľ, prejdite nadol a klepnite na znamienko plus. 
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3. Vyberte požadovaný údaj z možností: Váha, Telesný tuk alebo Svalová hmota. V uvedenom 
príklade sme vybrali možnosť Váha. 

 

4. Prejdite nadol a vyberte svoju cieľovú hmotnosť. 

Tip: Jednotky hmotnosti môžete nastaviť vo svojom profile v aplikácii MySports alebo na 
webovej stránke. 

5. Po dokončení prejdite nadol a klepnite na položku Hotovo. 

Tip: Tiež si môžete nastaviť cieľ na webovej stránke MySports. 

Dôležité: Nové ciele alebo zmeny existujúcich cieľov sa synchronizujú so športtesterom TomTom 

Touch pri jeho najbližšom pripojení. 
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Informácie o telesnej kompozícii 

Ako funguje merania telesnej kompozície? 

Funkcia telesnej kompozície funguje vďaka odosielaniu malého a neškodného množstva elektrického 
prúdu cez vaše telo. Prúd prechádza ľahšie cez svaly ako cez tuk, takže pomocou merania prúdu 
prechádzajúceho na rôznych frekvenciách je možné vypočítať odhad percenta telesného tuku a 
svalovej hmoty. Všetky ostatné súčasti tela (napr. voda a kosti) sú zahrnuté v kategórii „ostatné“. 
Výsledky telesnej kompozície pre telesný tuk, svalovú hmotu a „ostatné“ dávajú dohromady 100 %. 

Meranie telesnej kompozície najskôr uloží športtester TomTom Touch a potom sa táto hodnota 
prenesie do aplikácie MySports a na webovú stránku MySports, kde ju nájdete popri údajoch pre 
kroky, kalórie, vzdialenosť a aktívny čas. Vďaka tomu môžete sledovať všetky aktivity a výsledky na 
jednom mieste. 

Na čo je dobré meranie telesnej kompozície? 

Meranie zloženia tela vám poskytuje relevantnejšie výsledky ako jednoduché váženie alebo výpočet 
hodnoty BMI (index telesnej hmotnosti). Keďže svaly vážia viac ako tuk, pri silovom tréningu môžete 
nabrať hmotnosť, hoci bude vyzerať štíhlejšie. Vďaka meraniu telesnej kompozície v priebehu času 
zistíte, či sa percento svalovej hmoty alebo tuku zvyšuje a získate presnejší obraz o tom, ako sa 
vaše telo mení.  

Presnosť merania 

Pri pohľade na hodnoty telesnej kompozície je dôležité pozorovať trend. Jednotlivé merania môže 
ovplyvniť mnoho faktorov, ako je cvičenie, konzumované jedlo alebo úroveň hydratácie. To môže 
spôsobiť denné výkyvy. Percentuálne zmeny tuku a svalstva v priebehu času môžete sledovať v 
aplikácii MySports a na webovej stránke MySports.  

Odporúčame vám merať zloženie tela v rovnakom čase počas dňa a postupovať podľa pokynov 
uvedených v časti Meranie telesnej kompozície. 
 

Meranie telesnej kompozície 

Dôležité: Meranie telesnej kompozície prebieha na športtesteri TomTom Touch, výsledky sa však 
zobrazujú IBA na telefóne v mobilnej aplikácii MySports alebo na webovej stránke MySports. 

Na dosiahnutie presného merania postupujte podľa nižšie uvedených krokov.  

1. Majte na sebe športtester aspoň 15 minút pred meraním.  

Tip: Čas 15 minút umožňuje elektródam na zápästí zohriať sa na teplotu pokožky a získať tak 
presný výsledok. 

Dôležité: Ak chcete získať presné výsledky, zaznamenávajte hodnoty telesnej kompozície vždy 

v rovnaký čas počas dňa. 

2. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

3. Prejdite na dve obrazovky nad obrazovkou hodín, kde sa zobrazuje symbol percenta. 

Telesná kompozícia 
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4. Nedotýkajte sa rukou bočnej strany tela a nedotýkajte sa navzájom zápästiami alebo dlaňami. 
Mohlo by to spôsobiť, že si prúd „vyberie“ kratšiu cestu, čo povedie k nepresným výsledkom. 

 

5. Stlačte tlačidlo špičkou ukazováka na približne 10 sekúnd, kým sa na obrazovke nezobrazí znak 
začiarknutia.  

6. Umiestnite ukazovák na tlačidlo tak, aby zakrýval celé tlačidlo a aby vytvoril rovnú čiaru s 
displejom zariadenia. 

 

Tip: Ak sa namiesto znaku začiarknutia zobrazuje krížik, skúste si navlhčiť zápästie pod 
elektródou a špičku ukazováka. 
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7. Ak chcete skontrolovať meranie telesnej kompozície a priebeh dosahovania cieľa, prejdite do 
mobilnej aplikácie MySports: 

 

Klepnite na ikonu ponuky a potom na položky Priebeh > tlačidlo filtra > Telo v časti Aktivity 
alebo vyberte cieľ Telesný tuk kliknutím naň. Môžete si pozrieť percentá telesného tuku a 
svalovej hmoty a časové trendy. 

Tipy na meranie telesnej kompozície 

 Celkový trend merania je presnejšie, ak vykonávate meranie v rovnakom čase počas dňa. 

 Ideálny čas na meranie je ráno po vykonaní rannej hygieny, avšak pred jedlom, pitím, 
sprchovaním alebo cvičením.  

 V prípade žien je meranie menej presné počas menštruačného cyklu, keďže to má zvyčajne 
vplyv na celkovú rovnováhu tekutín v tele.  

 Presné meranie telesnej kompozície nie je možné dosiahnuť počas tehotenstva alebo v prípade, 
že máte v tele veľké kovové implantáty (napr. po operácii). 

 

Ideálna telesná kompozícia 

Keďže sa ideálna telesná kompozícia môže veľmi líšiť z človeka na človeka, nemôžeme poskytnúť 
presný odhad tejto hodnoty.  

Športtester TomTom Touch Fitness Tracker je navrhnutý tak, aby vám pomohol získať lepší prehľad 
o tom, ako sa vaše zdravie a telo menia v priebehu času. Aby sme vám to umožnili, poskytujeme 
vám graf so zmenami vašej telesnej kompozície počas vybratého časového úseku. Tento graf 
nájdete na webovej stránke MySports a v mobilnej aplikácii MySports na karte Priebeh. 
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V aplikácii alebo na webovej stránke si môžete tiež nastaviť telesné ciele, ako sú určitá hmotnosť 
alebo percento tuku. Po nastavení cieľa môžete sledovať priebeh dosahovania cieľa spolu s ďalšími 
údajmi o aktivitách.  

Ak chcete získať prispôsobené rady týkajúce sa vašej telesnej kompozície, odporúčame vám 
konzultáciu s licencovaným osobným trénerom alebo zdravotníckym pracovníkom. 

Ďalšie informácie o telesnej kompozícii nájdete v článku Measuring and Evaluating Body Composition 
(Meranie a vyhodnocovanie telesnej kompozície) z Americkej vysokej školy športového lekárstva, 
ako aj v ďalších online zdrojoch. 
 

Bezpečnosť a telesná kompozícia 

Elektrický prúd posielaný cez vaše telo pri meraní telesnej kompozície pomocou športtestera 
TomTom Touch Fitness Tracker je úplne neškodný. V prípade tehotenstva, používania kardiostim-
ulátora alebo inej zavedenej zdravotníckej pomôcky konzultujte používanie so svojim lekárom.  

Dôležité: Presné meranie telesnej kompozície nie je možné dosiahnuť počas tehotenstva alebo v 
prípade, že máte v tele veľké kovové implantáty (napr. po operácii). 
 

Článok – Meranie a vyhodnocovanie telesnej kompozície 

Kópiu tohto článku na webovej stránke Americkej vysokej školy športového lekárstva nájdete na 
adrese:  

http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-com
position 

Meranie a vyhodnocovanie telesnej kompozície 

11. január 2012 

Autor: Tiffany Esmat PhD 

Čo skutočne znamená číslo na váhe? S ohľadom na celkový zdravotný stav nie je hmotnosť až taká 
dôležitá, ako zloženie tejto hmotnosti. Nemali by ste sledovať hmotnosť, ale dôležitejšiu hodnotu 
– telesnú kompozíciu. Keď sa postavíte na váhu, zistíte jednoducho iba celkovú hmotnosť všetkých 
telesných tkanív. Hmotnosť sa môže v priebehu dňa meniť v závislosti na aktuálnom čase, stave 
hydratácie alebo noseného oblečenia. V porovnaní s tým telesná kompozícia odhaľuje relatívny 
podiel tuku a chudej hmoty tela. Tuková hmota pozostáva z dvoch typov tuku: esenciálnych a 
neesenciálnych tukov. Druhou zložkou telesnej kompozície je chudá hmota, ktorá pozostáva z kostí, 
tkanív, orgánov a svalov. 

Esenciálny tuk je minimálne množstvo tuku potrebné pre bežné fyziologické funkcie. Ako hodnoty 
esenciálneho tuku sa obvykle uvádzajú 3 % (ženy) a 12 % (muži). Tuk nad minimálne množstvo sa 
nazýva neesenciálny tuk. Obvykle uvádzané hodnoty pre dobré zdravie sú 10 – 22 % (muži) a 20 – 32 
% (ženy). 

Telesná kompozícia v odporúčanom rozsahu znamená, že máte nižšie riziko vzniku chorôb 
súvisiacich s obezitou, ako sú cukrovka, vysoký krvný tlak a dokonca aj niektorých onkologických 
ochorení. Existujú nielen riziká spojené s vysokou hodnotou telesnej kompozície, ale aj riziká 
spojené s nízkou hodnotou telesnej kompozície. Pri poklese pod minimálne odporúčané úrovne 
esenciálneho tuku negatívne ovplyvňujeme dodávanie vitamínov do orgánov, funkčnosť repro-
dukčného systému a celkovú pohodu. 

Ako je možné zmerať telesnú kompozíciu? Telesnú kompozíciu je možno odhadnúť pomocou rôznych 
techník na základe testov len za pomoci kalkulačky alebo meracieho pásma, prípadne pomocou 
pokročilých testov vykonávaných v laboratóriu vyškoleným technikom. Bežné metódy zisťovania 
úrovne tuku zahŕňajú index telesnej hmotnosti (BMI), obvod pása, mieru podkožného tuku, analýzu 
bioelektrickej impedancie a zariadenie BOD POD. 

http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-composition
http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-composition
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Dve techniky, ktoré sa netýkajú percenta telesného tuku, no môžu byť užitočné, sú BMI a obvod 
pása. BMI sa používa na stanovenie pomeru hmotnosti a výšky a vypočítava sa delením hmotnosti v 
kilogramoch (kg) výškou v metroch na druhú (kg m-2). Hodnota BMI 25 alebo viac sa klasifikuje ako 
nadváha, hodnota 30 ako obezita. Hodnota BMI vám môže poskytnúť všeobecnú predstavu o 
zvýšenom riziku vzniku zdravotných problémov súvisiacich s obezitou, nedokáže však rozlíšiť 
zloženie hmotnosti. Meranie obvodu pása poskytuje informácie o zvýšenom riziku ochorení 
súvisiacich s obezitou vzhľadom na umiestnenie nadbytočného tuku. Obvod pása sa meria 
umiestnením krajčírskeho metra okolo najmenšej časti pásu pri relaxovanom stave. Obvod pása by 
mal byť 101,6 cm alebo menej (muži), prípadne 88,9 cm alebo menej (ženy). Obezita androidného 
typu, klasifikovaná ako nadváha v oblasti trupu, znamená pre jednotlivca vyššie riziko pre 
nasledujúce zdravotné problémy: vysoký krvný tlak, metabolický syndróm, cukrovka 2. typu, vysoká 
hladina cholesterolu, srdcovo-cievne ochorenia a predčasná smrť. 

Percento telesného tuku môže byť odhadnutá pomocou rôznych techník. Niektoré sú jednoduché, 
iné zase zložitejšie. Tento článok popisuje tri obvyklé techniky: meranie podkožného tuku, meranie 
v zariadení BOD POD a analýzu bioelektrickej impedancie (BIA). Percento telesného tuku je možné 
odhadnúť zmeraním hrúbky kožných rias pomocou posuvných meradiel na rôznych častiach tela. 
Súhrn hodnôt hrúbky kožných rias nameraných na rôznych miestach je možné použiť na výpočet 
percenta telesného tuku. Táto technika je pomerne rýchla a presná. Na vykonanie merania je však 
potrebné vyhľadať školeného technika. V prípade nesprávneho merania alebo použitia nesprávneho 
vzorca môžete získať chybné výsledky. Pomerne nový a vyspelý technologický prístup k určeniu 
telesnej kompozície predstavuje zariadenie BOD POD. Tieto jednotky zo sklolaminátu sú navrhnuté 
tak, aby dokázali merať hmotnosť a objemu tela (tj. celkovú veľkosť tela). Keďže má tuk nižšiu 
hustotu ako chudé tkanivo, pomer hmotnosti a objemu je možné použiť na predpovedanie percenta 
telesného tuku. Ďalšou často používanou technikou vo fitnes centrách je BIA. Princípom tejto 
metódy je skutočnosť, že tuk obsahuje málo vody, pričom väčšina vody v tele sa nachádza v chudom 
tkanive. Keď elektrický prúd prechádza cez tuk, je v ňom vyšší odpor. Meraním toho, ako 
prechádza prúd cez telo, je možné odhadnúť objem telesného tuku. 

Výpočet percenta telesného tuku pomocou niektorej z týchto metód dokáže najlepšie vykonať 
školený zdravotnícky a fitnes profesionál. Tí dokážu vykonať presné meranie, ako aj vysvetliť 
výsledky tohto merania. Kontaktujte svoje miestne fitnes centrum a spýtajte sa, aké metódy 
výpočtu majú k dispozícii. 

Čo môžete vykonať na základe získaných výsledkov? Výsledky merania telesnej kompozície je možné 
použiť na identifikáciu rizík, prispôsobenie programu cvičenia alebo hodnotenie aktuálneho 
cvičebného a nutričného programu. Ak zistíte, že sa získané výsledky nachádzajú v zdravom 
rozmedzí, pokračujte s existujúcimi cvičeniami a stravovacími návykmi. Ak rozpoznáte priestor na 
zlepšenie telesnej kompozície, podrobne analyzujte možnosti na pozitívne zmeny vašej súčasnej 
úrovne aktivít a stravovania. Na posúdenie telesnej kompozície nestačí obyčajná váha. Nez-
abudnite, že číslo na váhe môže zostať nemenné, zatiaľ čo podiel tukovej a svalovej hmoty sa 
zmení. Zmeny telesnej kompozície vyžadujú čas a úsilie. Pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života 
však stojí za to. Pravidelné cvičenie a fyzická aktivita spolu so zdravou, vyváženou stravou sú 
kľúčom k dosiahnutiu a udržaniu zdravej telesnej kompozície. 
 

Tabuľka percent telesnej kompozície ACE 

Táto tabuľka pochádza od Americkej rady pre cvičenie.  

Poznámka: Táto tabuľka poskytuje všeobecné odhady a usmernenia. Ak chcete získať vhodné 

pokyny, konzultujte to so svojim lekárom. 

TABUĽKA IDEÁLNEHO PODIELU TELESNÉHO TUKU (Americká rada pre cvičenie) 

Opis Muži Ženy 

Esenciálny tuk 
 

2 – 5 % 10 – 13 % 

Športovci 
 

6 – 13 % 14 – 20 % 
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Dobrá telesná 
kondícia 

 

14 – 17 % 21 – 24 % 

Priemerná telesná 
kondícia 

 

18 – 24 % 25 – 31 % 

Obezita 
 

25%+ 32%+ 
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Prijímanie upozornení telefónu 

Upozornenia na hovory 

Po obdržaní hovoru športtester TomTom Touch začne vibrovať a zobrazí sa ikona hovoru, ktorá 
znamená, že máte prichádzajúci hovor. Ak chcete zavrieť ikonu a oznámenie ignorovať, prejdite 
prstom nadol. 

 

Upozornenia na textové správy (SMS) 

Po prijatí správy SMS športtester TomTom Touch začne vibrovať a zobrazí sa ikona správy, ktorá 
znamená, že máte novú správu. Ak chcete zavrieť ikonu a oznámenie ignorovať, prejdite prstom 
nadol. 

 

Upozornenia telefónu 
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Informácie o nastaveniach 

Všetky nastavenia športtestera TomTom Touch sa ovládajú pomocou mobilnej aplikácie MySports 
alebo na webovej stránke MySports. 

V športtesteri TomTom Touch sú k dispozícii nasledujúce nastavenia: 

 Nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie 

 Upozornenia telefónu 

 Profil 

 Predvoľby 

 Oblasti srdcovej frekvencie 
 

Nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie 

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie, postupujte 
nasledovne: 

1. Otvorte na mobilnom telefóne aplikáciu MySports. 

2. Klepnite na položku ZARIADENIE. 

3. Posuňte prepínač pre možnosť Nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie. 

Tip: Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie, 
keď ho nepoužívate.  

Pozrite: Monitorovanie srdcovej frekvencie 
 

Upozornenia telefónu 

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenia telefónu, postupujte nasledovne: 

1. Otvorte na mobilnom telefóne aplikáciu MySports. 

2. Klepnite na položku ZARIADENIE. 

3. Posuňte prepínač pre možnosť Upozornenia telefónu. 

Pozrite: Prijímanie upozornení telefónu 
 

Profil 

Profil si musíte nastaviť pomocou aplikácie MySports alebo webovej stránky MySports. Váš profil so 
odosiela do športtestera TomTom Touch pri každom pripojení k službe MySports. 

Vyberte nasledujúce možnosti a nastavte podrobnosti pre každý prípad: 

 MENO 

 POHLAVIE 

 DÁTUM NARODENIA 

 VÝŠKA 

 VÁHA 

Informácie z profilu sa používajú na nasledujúce účely: 

 Dátum narodenia umožňuje športtesteru TomTom Touch vypočítať váš vek, ktorý sa následne 
použije na odhad maximálnej srdcovej frekvencie. 

Nastavenia 
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 Hmotnosť a pohlavie sú potrebné na presnejší výpočet spálených kalórií. 

 Na výpočet telesnej kompozície je potrebné vziať do úvahy pohlavie, výšku, hmotnosť a vek. 

Dôležité: Športtester TomTom Touch je prepojený s vaším profilom. Ak umožníte druhej osobe 
zmerať svoju telesnú kompozíciu pomocou vášho zariadenia, pravdepodobne získa nesprávny alebo 
nepresný výsledok, keďže sa na výpočet používajú údaje z profilu (pohlavie, výška, hmotnosť a 

vek). 
 

Predvoľby 

Existuje celý rad nastavení, ktoré môžete zmeniť. Pristupujte k ním nasledovne: 

Webová stránka MySports  

Kliknite na svoje meno (horný pravý roh) > Nastavenia > karta Predvoľby. 

Aplikácia MySports 

Klepnite na ikonu ponuky > Účet > Profil > Predvoľby. 

Môžete nastaviť nasledovné predvoľby: 

 ZOBRAZENIE DÁTUMU 

 ZOBRAZENIE ČASU 

 JEDNOTKY HMOTNOSTI 

 JEDNOTKY VZDIALENOSTI 

 JEDNOTKY ENERGIE 
 

Oblasti srdcovej frekvencie 

Rozsah oblastí srdcovej frekvencie môžete zmeniť na webovej stránke MySports. 

Kliknite na svoje meno (horný pravý roh) > Nastavenia > karta Oblasti srdcovej frekvencie. 
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Poznámka: Účet MySports nie je totožný s účtom TomTom alebo MyDrive. Medzi týmito tromi 
účtami neexistuje žiadne prepojenie. S účtom MySports môžete mať prepojených viacero 

zariadení. 

Váš účet TomTom MySports je centrálnym úložiskom pre všetky vaše údaje o tréningoch a telesnej 
kondícii.  

Ak si chcete vytvoriť účet, kliknite na tlačidlo v aplikácii TomTom MySports Connect alebo prejdite 
priamo na webovú stránku: mysports.tomtom.com 

Na obrázku nižšie vidíte, že informácie o svojich aktivitách môžete prenášať do svojho účtu 
MySports pomocou aplikácie TomTom MySports Connect alebo aplikácie TomTom MySports. 

Ak prenesiete svoje aktivity do svojho účtu TomTom MySports, môžete uchovávať, analyzovať 
a zobrazovať svoje predchádzajúce aktivity. Môžete si pozrieť všetky údaje súvisiace s vašimi 
aktivitami. 
 

Účet TomTom MySports 

http://mysports.tomtom.com/
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Aplikácia TomTom MySports Connect má nasledujúce funkcie: 

 Registrácia športtestera TomTom Touch s vaším účtom MySports. 

 Aktualizácia softvéru športtestera TomTom Touch pri sprístupnení nových verzií. 

 Nahratie informácií o aktivite do účtu MySports. 

Poznámka: Aplikácia TomTom MySports Connect nie je totožná s aplikáciou MyDrive.  

Inštalácia aplikácie TomTom MySports Connect 

Pokyny nájdete tu: Prevzatie aplikácie MySports Connect. 

Kompatibilita s počítačom 

Aplikácia TomTom MySports Connect je kompatibilná s nasledujúcimi operačnými systémami: 

Windows 

 Windows 10 

 Windows 8 – verzia pre PC 

 Windows 7 

 Windows Vista 

Mac OS X 

 10.11 (El Capitan) 

 10.10 (Yosemite) 

 10.9 (Mavericks) 

 10.8 (Mountain Lion) 

 10.7 (Lion) 

 
 

TomTom MySports Connect 
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Mobilná aplikácia MySports vám umožní nahrať a analyzovať vaše aktivity a zobraziť štatistiky na 
cestách. 

Mobilná aplikácia TomTom MySports má nasledujúce funkcie: 

 Automatický prenos informácií o aktivitách do vášho účtu TomTom MySports pri synchronizácii 
so športtesterom TomTom Touch. 

 Poskytnutie alternatívy voči aplikácii TomTom MySports Connect na prenos informácií 
o aktivitách do vášho účtu MySports. 

Podporované telefóny a mobilné zariadenia 

iOS 

Aplikácia TomTom MySports je podporovaná v nasledujúcich telefónoch a mobilných zariadeniach: 

 iPhone 4S alebo novší 

 iPod touch 5. generácie 

 iPad3 alebo novší 

 Všetky zariadenia iPad mini. 

Android 

Aplikácia TomTom MySports vyžaduje na komunikáciu s hodinkami rozhranie Bluetooth Smart (alebo 
Bluetooth LE) a systém Android 4.4 alebo novší. Na potvrdenie kompatibility s aplikáciou MySports 
sme otestovali celý rad zariadení Android s rozhraním Bluetooth Smart. Kompatibilitu svojho 
telefónu s aplikáciou MySports si môžete overiť v obchode Google Play. 

Dôležité: Obchod Google Play nie je k dispozícii v Číne. Naša aplikácia je zverejnená v obchode 
Wandoujia.  

Inštalácia aplikácie TomTom MySports 

Pozrite: Získanie mobilnej aplikácie MySports 
 

Mobilná aplikácia TomTom MySports 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
http://www.wandoujia.com/apps/com.tomtom.mysports
http://www.wandoujia.com/apps/com.tomtom.mysports
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Aktivity na lokalite MySports môžete zdieľať pomocou funkcie svojho účtu MySports na zdieľanie na 
sociálnych sieťach. 

Ak chcete začať zdieľať, vykonajte nasledujúce kroky: 

1. Prihláste sa do služby MySports.  

2. Vyberte aktivitu na paneli MySports. 

3. Kliknite na tlačidlo Zdieľať v pravom hornom rohu.  

4. Vyberte napríklad možnosť Facebook alebo Twitter a pridajte komentár na prispôsobenie 
svojho príspevku. 

Zdieľanie aktivít 
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Varovania a indikácie týkajúce sa používania 

Pokyny na používanie 

TomTom Touch Fitness Tracker sleduje telesnú kompozíciu (množstvo tuku a svaloviny v tele), 
monitoruje tepovú frekvenciu, počíta kroky, spálené kalórie, prejdenú vzdialenosť, aktívny čas 
a čas spánku. Tieto merania vám pomôžu zachovať si aktívny životný štýl. 

Upozornenie 

TomTom Touch Fitness Tracker nie je zdravotnícke zariadenie a nemalo by sa používať na 
diagnostiku ani liečbu. Športtester TomTom Touch Fitness Tracker nesmú používať tehotné ženy ani 
osoby s kardiostimulátorom alebo inou implantovanou zdravotníckou pomôckou.   

Bioelektrickú impedanciu nemožno presne merať u tehotných žien, u osôb s kovovými predmetmi 
v tele, ihneď po cvičení alebo sprche, kúpeli alebo po plávaní. Elektródy na ramienku sa nesmú 
dostať do kontaktu s elektrinou. 

Poskytnuté údaje sú približným odhadom vašej telesnej kompozície, pričom môže dochádzať 
ku kolísaniu hodnôt. Merania vykonávajte vždy v rovnaký čas počas dňa, za rovnakých podmienok 
a dodržiavajte pokyny, ktoré sú súčasťou balenia, a pokyny uvedené v často kladených otázkach. 

Skôr, ako začnete tréningový program, sa vždy poraďte s lekárom. Monitor srdcovej frekvencie nie 
je zdravotnícke zariadenie a nemal by sa používať na diagnostiku ani liečbu.  

Rušenie signálom externého zdroja, zlý kontakt so zápästím a iné faktory môžu zapríčiniť nepresné 
údaje merania srdcovej frekvencie alebo chyby pri prenose. Spoločnosť TomTom sa zrieka 
akejkoľvek zodpovednosti za takéto nepresnosti. 

Zariadenie TomTom Touch Fitness Tracker bolo vyrobené v Číne. 

Toto zariadenie nie je hračka. Tento výrobok a jeho príslušenstvo obsahujú malé časti, ktoré môžu 
predstavovať riziko zadusenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 
 

Ako spoločnosť TomTom používa vaše informácie 

Informácie o používaní osobných údajov nájdete na stránke: 

tomtom.com/privacy. 
 

Informácie o batérii a životnom prostredí 

Tento produkt používa lítiovo-polymérovú batériu, ku ktorej používateľ nemá prístup ani nie je 
určená na výmenu používateľom. Nepokúšajte sa otvoriť kryt a vymeniť batériu. Látky vo výrobku 
a/alebo v batérii môžu byť nebezpečné pre životné prostredie alebo pre vaše zdravie, ak sa 
nezlikvidujú správne. Batériu, ktorá je súčasťou výrobku, je nutné recyklovať alebo správne 
zlikvidovať v súlade s miestnou legislatívou a normami a vždy musí byť oddelená od bežného 
domáceho odpadu. 

 

Dodatok 

http://www.tomtom.com/privacy
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Smernica OEEZ 

Symbol odpadkového koša na výrobku alebo jeho balení označuje, že s výrobkom sa nesmie 
zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Podľa smernice EÚ č. 2012/19/ES o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) tento elektrický výrobok nesmie byť odstránený 
ako netriedený komunálny odpad. Prosíme vás o odstránenie výrobku jeho odovzdaním v mieste 
nákupu alebo v miestnom zbernom zariadení na recykláciu. Týmto spôsobom pomáhate chrániť 
životné prostredie. 

 

 

Prevádzková teplota batérie 

Prevádzková teplota: -20 °C (-4 °F) až 45 °C (113 °F).  

 
 

Smernica o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach 

Spoločnosť TomTom vyhlasuje, že osobné navigačné zariadenie TomTom a dodané príslušenstvo 
vyhovujú základným požiadavkám a príslušným predpisom smernice EÚ 1999/5/ES. Vyhlásenie 
o zhode nájdete na adrese: www.tomtom.com/legal. 

 
 

Informácie komisie FCC pre používateľa 

 

Vyhlásenie o rušení Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC) 

Toto zariadenie zodpovedá smernici FCC, časť 15. Prevádzka je podmienená dvoma nasledujúcimi 
podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí 
tolerovať každé prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku 
zariadenia. 

Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá limitom triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 
smernice FCC.  Tieto limity boli navrhnuté, aby poskytli primeranú ochranu proti škodlivému 
rušeniu pri inštalácii v obydliach. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať vysokof-
rekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobiť 
škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.  Nemožno však zaručiť, že v konkrétnej inštalácii nedôjde 
k rušeniu.  Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré 
možno rozpoznať na základe zapnutia a vypnutia zariadenia, odporúčame vám pokúsiť sa zmierniť 
rušenie jedným z nasledujúcich spôsobov: 

– Presmerujte alebo premiestnite prijímajúcu anténu. 

– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 

– Pripojte zariadenie do iného výstupu v obvode ako 

je pripojený prijímač. 

– Poraďte sa s predajcom alebo skúseným technikom pre rádiovú a televíznu techniku. 

http://www.tomtom.com/legal
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FCC ID: S4L1AT00 

IC: 5767A-1AT00 

Upozornenie FCC 

Akékoľvek zmeny či úpravy, ktoré nie sú explicitne schválené subjektom zodpovedným za súlad, 
môžu viesť k strate oprávnenia pre používateľa používať zariadenie. 

Vysielač nesmie byť umiestnený v blízkosti ani sa používať spoločne so žiadnou inou anténou ani 
vysielačom. 

Vyhlásenie o vystavení žiareniu 

Tento výrobok spĺňa limit FCC pre vystavenie rádiovým frekvenciám z prenosných zariadení 
stanovený pre nekontrolované prostredie a jeho určené používanie v zmysle návodu na použitie je 
bezpečné. Ďalšie zníženie vystavenia rádiovým frekvenciám možno dosiahnuť udržiavaním výrobku 
čo najďalej od tela používateľa, resp. nastavením zariadenia na nižší výkon, pokiaľ je takáto funkcia 
k dispozícii. 

 
 

Zodpovedný subjekt v Severnej Amerike 

TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803 

Tel.: 866 486-6866 voľba 1 (1-866-4-TomTom) 
 

Informácia o emisiách pre Kanadu 

Prevádzka je podmienená dvoma nasledujúcimi podmienkami: 

 Zariadenie nesmie spôsobiť interferenciu. 

 Toto zariadenie musí tolerovať každú interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže 
spôsobiť neželanú činnosť zariadenia. 

Prevádzka je povolená za predpokladu, že toto zariadenie nespôsobí škodlivé rušenie. 

Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskému ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 

Funkcia výberu kódu krajiny je pre výrobky predávané v USA a Kanade vypnutá. 

Vybavenie je certifikované podľa požiadaviek RSS-247 pre 2,4 GHz. 

 

Vyhlásenie Ministerstva pre inováciu, vedu a ekonomický rozvoj Kanady (anglická i francúzska 
verzia) 

Toto zariadenie spĺňa bezlicenčné požiadavky RSS ministerstva ISED. Prevádzka je podmienená 
dvoma nasledujúcimi podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) 
zariadenie musí tolerovať každé prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú 
prevádzku zariadenia. 

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.  

Vyhlásenie o vystavení žiareniu: 

Tento výrobok spĺňa limit pre vystavenie rádiovým frekvenciám z prenosných zariadení v Kanade 
stanovený pre nekontrolované prostredie a jeho určené používanie v zmysle návodu na použitie je 
bezpečné. Ďalšie zníženie vystavenia rádiovým frekvenciám možno dosiahnuť udržiavaním výrobku 
čo najďalej od tela používateľa, resp. nastavením zariadenia na nižší výkon, pokiaľ je takáto funkcia 
k dispozícii. 
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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. 

 

 
 

Označenie splnenia nariadení 

  

Výrobok má označenie splnenia nariadení (RCM), ktoré označuje, že zariadenie spĺňa relevantné 
austrálske nariadenia. 
 

Oznámenie pre Nový Zéland 

Súčasťou tohto výrobku je kód dodávateľa R-NZ, ktorý indikuje zhodu s príslušnými nariadeniami 
platnými na Novom Zélande. 
 

Kontakt na zákaznícku podporu (Austrália a Nový Zéland) 

Austrália: 1300 135 604 

Nový Zéland: 0800 450 973 
 

Názvy modelov 

TomTom Touch Fitness Tracker: TomTom Touch Fitness Tracker: 1AT00 
 

Certifikácia pre Čínu 

CMIIT ID / 2016DJ4417 
 

Norma IDA (Singapur) 

 

 

Logo Triman 

 

 



51 
 
 

 

Zariadenie typu BF 

 

 

Certifikácia pre Japonsko 

   

R-201-160508 

 
 

Pokyny na recykláciu platné pre Japonsko 

 

 
 

Certifikácia pre Kóreu 

MSIP-CMM-NSW-1AT00 

 

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음  

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음 

B급 기기 

(가정용 방송통신기자재) 

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 

지역에서 사용할 수 있습니다. 
 

Upozornenia (Turecko) 

Kontaktné údaje výrobcu (Turecko) 

TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands, Tel. č.: +31 
(0)20 757 5000 
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Použitie, údržba a oprava (Turecko) 

Prečítajte si online používateľskú príručku na stránke tomtom.com/support, v ktorej nájdete ďalšie 
informácie o používaní tohto zariadenia. 

Ak zariadenie na sledovanie používate často, odporúčame ho raz do týždňa vyčistiť.  

 Podľa potreby utrite zariadenie na sledovanie vlhkou handričkou. Na odstránenie mastnoty 
a nečistôt použite šetrné mydlo. 

 Nevystavujte zariadenie na sledovanie agresívnym chemikáliám, ako je benzín, čistiace 
rozpúšťadlá, acetón, alkohol alebo repelenty proti hmyzu. Chemikálie môžu poškodiť 
tesnenie, puzdro a povrchovú úpravu zariadenia. 

 Podľa potreby čistite snímač srdcovej frekvencie a príchytky na upevnenie šetrným mydlom 
a vodou. 

 Predchádzajte poškrabaniu snímača srdcovej frekvencie. Chráňte pred poškodením. 

Predloženie sťažnosti (Turecko) 

Ak chcete v súvislosti so zariadením predložiť sťažnosť, obráťte sa telefonicky na zákaznícku 
podporu na čísle 212 356 9707. Kontaktné údaje nájdete na stránke 
http://tr.support.tomtom.com/app/contact 

Máte takisto právo predložiť sťažnosť alebo žiadosť o vrátenie peňazí Súdu pre záležitosti 
spotrebiteľov (Tüketici Mahkemesi) a Arbitrážnej komisii pre záležitosti spotrebiteľov (Tüketici 
Sorunları Hakem Heyeti) 

Životnosť výrobku (Turecko) 

Minimálna životnosť výrobku je 5 rokov, ako sa stanovuje a uvádza v právnych predpisoch pre 
popredajné služby z dňa13. 6. 2014 pod č. 29029. 

Právo voľby (Turecko) 

Vaše právo voľby ako spotrebiteľa je chránené v článku 11 „Zákona o ochrane spotrebiteľa“ 
(Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun). 

Bezpečnostné pokyny (Turecko) 

Prečítajte si časť Upozornenie v tomto dodatku. 

Úspora energie (Turecko) 

Batéria v zariadení na sledovanie sa nabíja, keď ju pripojíte buď do nabíjačky v zásuvke v stene, 
alebo do počítača pomocou dodaného kábla Micro USB. Na slabú alebo kritickú úroveň batérie vás 
zariadenie upozorní. Životnosť batérie sa skracuje v závislosti od frekvencie používania funkcií 
zariadenia na sledovanie, ako napríklad merania tepovej frekvencie, merania telesnej kompozície, 
a takisto v závislosti od počtu upozornení telefónom, ktoré dostanete.  

Informácie o doručení a manipulácii (Turecko) 

So zariadeniami na sledovanie telesnej kondície TomTom treba počas prepravy manipulovať 
opatrne. Treba venovať pozornosť všetkým štítkom a varovaniam pripevneným na prepravných 
debnách a paletách. Zariadenia na sledovanie sa musia prepravovať v pôvodnom balení 
a nerozbalené. Na presun zariadení používajte vhodné zdvíhacie zariadenie a dbajte na 
dodržiavanie všetkých pokynov na manuálnu manipuláciu.  Predchádzajte pádu zariadení na 
sledovanie. Nevystavujte zariadenia na sledovanie extrémnym teplotám ani ho neskladujte vo 
vlhkých či mokrých priestoroch. 

 
 

Technické parametre zariadenia na sledovanie telesnej kondície TomTom (Turecko) 

 

http://www.tomtom.com/support
http://tr.support.tomtom.com/app/contact
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Výdrž batérie 
 

Sledovanie aktivít: až 
5 dní 

 

Rozlíšenie displeja 
 

128 x 32 pixelov  

Veľkosť displeja 
 

5,58 x 22,38 mm  

Hrúbka 
 

11,5 mm  

Hmotnosť 
 

10 g  

Obvod zápästia 
 

121 – 169 mm (S) 140 – 206 mm (L) 

 
 

Autorizované servisy (Turecko) 

DÔLEŽITÉ: Pred návštevou servisu sa obráťte na zákaznícku podporu, ktorá vás informuje 
o pokynoch pre číslo RMA. 

Regenersis 

Tatlısu Mahallesi. 

Şenol Güneş Bulvarı. 

Mira Tower. No:2 Zemin Kat D:2 

P.K 34774 

Ümraniye/İstanbul 
 

Vyhlásenie o zhode (1) 

                                                                                                       

Vyhlásenie o zhode 

My, TomTom International BV 

De Ruijterkade 154 

1011 DK Amsterdam  

Holandsko 

Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že náš produkt: 

Názov produktu: 
 

Športtester TomTom Touch 

Ochranná známka: 
 

TomTom 

Modelový typ: 
 

1TA00 

Príslušenstvo 
(kábel USB): 

 

4AT00 

ktorého sa toto vyhlásenie týka, je v súlade s príslušnými normami: 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12+2011+A2:2013  

EN 301  489-1  V1.9.2:2011  

EN 301  489-17  V2.2.1:2012 
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EN 300  328 V1.9.1:2015  

EN 62479: 2010 

podľa predpisov smernice pre RZ a KTZ 1999/5/ES s požiadavkami spĺňajúcimi smernicu pre 
elektromagnetickú kompatibilitu 2004/108/ES a smernicu pre limity napätia 2006/95/ES.  

Produkt je označený štítkom     

Podpísané výrobcom alebo v jeho mene:   

Meno (písomne):   Clement Magniez 

Pozícia:   Programový manažér 

Miesto a dátum vydania:   Amsterdam, 16. august 2016 
 

Vyhlásenie o zhode (2) 

                                                                                                       

Vyhlásenie o zhode 

 

My, TomTom International BV 

De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandsko 

(Adresa v USA: TomTom Inc., 2400 District Avenue,                                             Burlington, MA-1803 

(1-866-4-TomTom))  

Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že náš produkt: 

Názov produktu: 
 

Športtester TomTom Touch 

Ochranná známka: 
 

TomTom 

Modelový typ: 
 

1TA00 

Príslušenstvo: 
 

Kábel USB (model: 4AT00) 

ktorého sa toto vyhlásenie týka, je v súlade s príslušnými normami: 

ANSI C63.4 

FCC 47 CFR časť 15, podčasť B 

Dodatočné informácie: 

Toto zariadenie zodpovedá smernici FCC, časť 15. Prevádzka je podmienená dvoma nasledujúcimi 
podmienkami: 

1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 

2) Toto zariadenie musí tolerovať každú prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže 
spôsobiť neželanú činnosť. 



55 
 
 

 

  

Podpísané výrobcom alebo v jeho mene:     

Meno (písomne):   Clement Magniez 

Pozícia:   Programový manažér 

Miesto a dátum vydania:   Amsterdam, 23. august 2016 
 

Vyhlásenie o zhode (3) 

                                                                                                       

Vyhlásenie o zhode 

My, TomTom International BV 

De Ruijterkade 154 

1011 AC Amsterdam  

Holandsko 

Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že náš produkt v kombinácii s našim príslušenstvom: 

Názov produktu: 
 

Športtester TomTom Touch 

Ochranná známka: 
 

TomTom 

Modelový typ: 
 

1TA00 

Príslušenstvo: 
 

Kábel USB (model: 4AT00) 

ktorého sa toto vyhlásenie týka, je v súlade s nasledujúcimi špecifikáciami: 

ICES-003 

Dodatočné informácie: 

Toto zariadenie je v súlade s kanadskou smernicou ICES-003. Prevádzka je podmienená dvoma 
nasledujúcimi podmienkami: 

1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a 

2) Toto zariadenie musí tolerovať každú prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže 
spôsobiť neželanú činnosť. 

  

Podpísané výrobcom alebo v jeho mene:     

Meno (písomne):   Clement Magniez 

Pozícia:   Programový manažér 

Miesto a dátum vydania:   Amsterdam, 23. august 2016 
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© 2016 TomTom. Všetky práva vyhradené. Logo TomTom a logo „dve ruky“ sú ochranné známky 
alebo registrované ochranné známky spoločnosti TomTom N.V. alebo jednej z jej dcérskych 
spoločností. Pozrite si stránku tomtom.com/legal, kde nájdete informácie o obmedzenej záruke a 
licenčné zmluvy pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu. 

Linotype, Frutiger a Univers sú ochranné známky spoločnosti Linotype GmbH registrované na Úrade 
pre patenty a ochranné známky USA a môžu byť registrované v niektorých iných jurisdikciách. 
MHei je ochranná známka spoločnosti The Monotype Corporation a môže byť registrovaná v 
niektorých jurisdikciách. 

Kód AES 

Softvér produktu obsahuje kód AES podľa práva Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, 
UK. Všetky práva vyhradené. 

Podmienky licencie: 

Distribúcia a používanie tohto softvéru (so zmenami alebo bez nich) je povolená bez poplatkov 
alebo tantiém, ak sú dodržané nasledujúce pravidlá: 

Zdrojový kód v distribúcii obsahuje vyššie uvedené upozornenie o autorských právach, tento zoznam 
pravidiel a nasledujúce vyhlásenie. 

Binárny kód v distribúcii obsahuje v dokumentácii vyššie uvedené upozornenie o autorských právach, 
tento zoznam pravidiel a nasledujúce vyhlásenie. 

Názov spoločnosti vlastniacej autorské práva sa nepoužíva na schválenie produktov vytvorených 
pomocou tohto softvéru bez výslovného písomného povolenia. 

Výpočty kalórií 

Výpočty kalórií v týchto produktoch sú založené na hodnotách MET z nasledujúcich zdrojov: 

Ainsworth, B. E., Haskell, W. L.,  Herrmann, S. D.,  Meckes, N., Bassett Jr, D. R., Tudor-Locke, C., 
Greer, J. L., Vezina, J., Whitt-Glover, M. C., Leon, A. S.: 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. 

 

Upozornenia k autorským právam 

http://www.tomtom.com/legal
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