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Välkommen
I den här användarhandboken förklaras allt du behöver veta om din nya TomTom Touch Fitness
Tracker.
Vad är egentligen en fitness tracker?
Din TomTom Touch mäter dina aktiviteter OCH din kroppsammansättning. Kroppssammansättning är
en god indikation på din fitness. När människor tränar vill de vanligen minska procentandelen
kroppsfett och öka andelen muskler. Med din TomTom Touch kan du mäta vad du består av, inte
bara dina steg.
Vilka är de viktigaste funktionerna?
Din TomTom Touch har en touchscreen och kan mäta steg, kalorier, aktiv tid, sträcka, sömn, puls
och kroppssammansättning.
Tips: Även om det här är en TomTom-produkt har den ingen GPS, så den kan inte navigera. Om
du letar efter en produkt som registrerar dina rundor för löpning och cykling på kartan och gör
exakta beräkningar av fart, tempo och sträcka kan du prova en TomTom GPS-klocka.
Här är några bra startpunkter i den här användarhandboken:






Snabbstart
Om din Fitness Tracker
Bära din Fitness Tracker
Ladda din Fitness Tracker
Din Fitness Tracker och vatten
Tips: Det finns också vanliga frågor på tomtom.com/support. Välj TomTom Touch Fitness Tracker
från listan eller ange ett sökord.

Vi hoppas att du tycker om att läsa om och, inte minst, att ha roligt medan du kommer i bättre
form med din nya TomTom Touch!
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Din Fitness Tracker
Om din Fitness Tracker

1. Fästa armbandet – sätt i båda piggarna i armbandet så att din fitness tracker sitter fast
ordentligt.
2. Touchscreen – svep genom din touchscreen för att få en överblick över dina mätvärden för
aktivitetsmätning och de olika lägena.
Du sveper NED för att gå till skärmarna ovanför klockskärmen. De här skärmarna är följande:

Sportläge

Kroppssammansättning

Puls
Du sveper UPP för att gå till skärmarna nedanför klockskärmen. De här skärmarna är följande:

Steg

Energi eller kalorier som förbrukats

Sträcka

Aktiv tid

Sömnvaraktighet
Tips: Alla de här skärmarna visar även framsteg mot ett mål om ett sådant har angetts.
3. Ringformad målikon – om du har ett dagligt aktivitetsmål finns det en ringformad målikon
ovanför ditt valda mätvärde eller klockan som visar t.ex. steg. Den här målikonen fylls i varje
dag vartefter du rör dig mot att uppnå ditt mål.
Tips: Det finns ett standardmål inställt på 10 000 steg.
4. Klockskärm – när du väcker din enhet genom att röra skärmen ser du klockskärmen som visar
tiden. Svep upp eller ned från klockskärmen för att se mätvärden och lägen.
5. Knapp – knappen används för att väcka enheten, för att göra mätningar av kroppssammansättning och för starta och stoppa inspelning i Sportläget.
Obs! För att svepa på din touchscreen glider du med fingret utmed din touchscreen uppifrån och
ned för att svepa NED eller glid nerifrån och upp för att svepa UPP.
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Bära din Fitness Tracker
Det är viktigt hur du bär din TomTom Touch eftersom det kan påverka pulsmätarens prestanda och
resultaten av kroppssammansättningen. Mer information om hur pulsmätaren fungerar finns under
Pulsmätaren.
Om du får problem med att få en korrekt pulsavläsning eller göra en mätning av kroppssammansättning, se till att bära din TomTom Touch enligt följande:



Åtdragen ordentligt men inte så hårt att det är obekvämt.
Placerad ovanför handledsbenet.



Du får de mest exakta resultaten från pulsmätaren när du är uppvärmd.
Viktigt! Förbättra noggrannheten genom att VARA STILLA tills din puls hittas.

Rengöra din Fitness Tracker
Vi rekommenderar att du rengör din TomTom Touch en gång i veckan om du använder den ofta.





Torka av din TomTom Touch med en fuktig trasa vid behov. Använd mild tvål för att avlägsna
olja och smuts.
Utsätt inte din TomTom Touch för starka kemikalier, såsom bensin, lösningsmedel, aceton,
alkohol eller insektsmedel. Kemikalier kan skada packningen, höljet och ytan.
Rengör pulsmätarområdet och anslutningskuddarna med mild tvål och vatten efter behov.
Repa inte pulsmätarområdet. Skydda den mot skador.

Pulsmätaren
Din TomTom Touch har en inbyggd pulsmätare som hjälper dig att träna effektivare.
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Så här fungerar pulsmätaren
Dina hjärtslag mäts med hjälp av ljus för att mäta förändringar i blodflödet. Det här görs ovanpå
handleden genom att skicka ljus genom huden mot kapillärerna alldeles under huden och registrera
förändringar i det ljus som reflekteras.
Pulsmätarens prestanda påverkas inte av kroppsfettprocent eller hårväxt. Den påverkas dock av hur
din TomTom Touch är placerad på handleden, av hudfärg, hudtyp och huruvida du har värmt upp
eller inte.
Använda pulsmätaren
För att få optimala prestanda från pulsmätaren kan du läsa Bära din Fitness Tracker. Kontinuerlig
pulsregistrering är PÅ som standard.

Ta bort modulen från armbandet
Du måste ta bort din TomTom Touch från armbandet för att ladda den eller ansluta den till
MySports via din dator.
Om du vill ta bort din TomTom Touch från armbandet gör du följande:
1. Tryck hårt på den övre delen av modulen tills den lossnar från armbandet.

2. För att sätta tillbaka TomTom Touch-modulen i armbandet gör steg 1 omvänt genom att sätta i
modulen i armbandet med knappänden först.

Ladda din Fitness Tracker
Viktigt! Du kan ladda din TomTom Touch via din dator eller med USB-väggladdare.
Så här laddar du din TomTom Touch:
1. Ta bort din TomTom Touch från armbandet. Mer information finns under Ta bort modulen från
armbandet.
2. Anslut modulen till den mindre kontakten på mikro-USB-kabeln som följde med i förpackningen.
3. Anslut den större USB-kontakten antingen till din dator eller till en väggladdare.
4. Din TomTom Touch börjar ladda och visar följande animerade ikoner:
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Obs! En del mikro-USB-kablar som du kan köpa tillåter inte BÅDE laddning och dataöverföring.
Kabeln som följde med i förpackningen tillåter både ock så att du kan överföra data med hjälp av
MySports Connect.

Datalagring
Din TomTom Touch kan lagra sportaktiviteter för flera dagar.
När din TomTom Touch är ansluten till MySports Connect eller MySports mobilapp tas all aktivitetsinformation automatiskt bort och laddas upp till ditt MySports-konto.

Batteriinformation
Batteritid
Upp till 5 dagar.
Laddningstider
 Laddar till 90 % på 40 minuter
 Full laddning till 100 % på 1 timme
Tips för att öka batteritiden
 Stäng av telefonmeddelanden.
 Stäng av pulsmätning över dagen.
 Håll din TomTom Touch inom Bluetooth-räckvidd för din sammankopplade mobila enhet.

Utföra en återställning
Mjuk återställning
En mjuk återställning utförs varje gång du kopplar loss din TomTom Touch Fitness Tracker från en
väggladdare eller en dator.
Gör så här för att utföra en mjuk återställning:
1. Anslut din TomTom Touch till en väggladdare eller en dator.
Vänta tills en batterisymbol visas på din TomTom Touch.
Om du använder en dator, vänta tills MySports Connect är klar med uppdateringen av din
TomTom Touch.
2. Koppla loss din TomTom Touch från laddaren eller datorn.
Programvaran i din TomTom Touch startar om. Du har nu genomfört en mjuk återställning på
din TomTom Touch.
Fabriksåterställning
Viktigt! När du återställer fabriksinställningarna i MySports Connect tas alla personuppgifter och
inställningar bort från din TomTom Touch. Den här åtgärden kan inte ångras.
Du bör bara använda fabriksåterställning som en sista utväg om du vill återställa din TomTom Touch
eller om du verkligen vill radera alla dina data och inställningar.
Vid en fabriksåterställning installeras programvaran på nytt i din TomTom Touch. Då försvinner
följande:



Dina aktiviteter.
Dina inställningar i din TomTom Touch och i MySports Connect.
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Obs! Om du använder MySports mobilapp måste du tvinga din smartphone att glömma din TomTom
Touch och sedan koppla ihop dem igen så här:



Android – på inställningsmenyn för Bluetooth i din Android-enhet väljer du ta bort parkoppling
för eller glöm din TomTom Touch.
iOS – gå till inställningsskärmen för Bluetooth i iOS-enheten och klicka på (i) ikonen efter
namnet på din TomTom Touch och välj Glöm den här enheten.

Viktigt! Koppla inte ur din TomTom Touch innan MySports Connect har avslutat fabriksåterställningen av den. Detta kan ta flera minuter. Kontrollera om något meddelande visas i MySports
Connect innan du kopplar ur den.
Gör så här för att utföra en fabriksåterställning:
1.
2.
3.
4.

Anslut din TomTom Touch till din dator och vänta tills MySports Connect har uppdaterat den.
Klicka på kugghjulsikonen i MySports Connect för att öppna menyn Inställningar.
Klicka på knappen Återställ.
Låt din TomTom Touch vara ansluten medan MySports Connect-fönstret stängs.
MySports Connect installerar programvaran i din TomTom Touch.
5. Låt din TomTom Touch vara ansluten medan MySports Connect öppnas.
6. Konfigurera din TomTom Touch genom att följa anvisningarna i MySports Connect.

Din Fitness Tracker och vatten
Din TomTom Touch Fitness Tracker uppfyller standarden IPX7 för vattentäthet, vilket innebär att du
kan använda den utomhus när det regnar och ha den på dig i duschen, men du bör INTE använda den
när du simmar. Fitness trackern innehåller inte sensorer som mäter simdata.
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Snabbstart
Ladda ned MySports Connect
1. För att ansluta din TomTom Touch till en dator trycker du på den övre delen av modulen tills
den lossnar ur armbandet.

2. Med hjälp av USB-kabeln ansluter du din TomTom Touch till datorn.

3. Vänta tills din TomTom Touch har laddats. Tryck på knappen för att se laddningsnivån i
batteriet.
Tips: Det tar 40 minuter att ladda batteriet till 90 % och 1 timme att ladda till 100 %.
4. Ladda ner TomTom MySports Connect från tomtom.com/123/ och installera det på din dator.
När installationen är klar öppnas MySports Connect. Följ instruktionerna på skärmen för att
komma i gång.
Nästa: Registrera dig
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Registrera dig
Under inställningen i MySports Connect öppnas webbplatsen MySports.

Skapa ett konto eller logga in med ett befintligt konto.
På webbplatsen MySports kan du se dina aktiviteter, din statistik och dina framsteg.
Viktigt! Du bör regelbundet ansluta din TomTom Touch till en dator för att ladda den och för att få
de senaste programuppdateringarna.
Nästa: VALFRITT: Skaffa MySports mobilapp

VALFRITT: Skaffa MySports mobilapp
Viktigt! Även om du kan använda din TomTom Touch Fitness Tracker utan MySports mobilapp
rekommenderar vi att du installerar mobilappen om du har en mobil enhet så att du kan utnyttja
alla tillgängliga funktioner.
I mobilappen MySports kan du ladda upp och analysera dina aktiviteter och se din statistik i realtid.
Ladda ner appen och följ instruktionerna på skärmen.
Google Play
Apple App Store

Tips: Din TomTom Touch använder Bluetooth Low Energy (BLE) för att kommunicera med
TomTom MySports mobilapp.
Nästa: Hur du använder din Fitness Tracker
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Hur du använder din Fitness Tracker
Tryck på knappen för att väcka skärmen och se tiden.
Svep till skärmarna under klockskärmen för att se din aktivitetsstatistik för steg, förbrända kalorier,
sträcka som du har gått, sömn och aktiv tid.
Svep till skärmarna ovanför klockskärmen för att starta en aktivitet, utföra en mätning av
kroppssammansättningen eller se din aktuella puls.

Du kan även ställa in ett mål i MySports mobilapp eller på MySports webbplats. Du kan följa dina
framsteg mot målet, puls över dagen och kroppssammansättningstrender och totala framsteg i
mobilappen och på webbplatsen MySports.

Nästa: Använda Sportläget

Använda Sportläget
Sportläget kan användas för alla dina sportaktiviteter. Det här start/stopp-läget registrerar tid, puls
och förbrända kalorier baserat på din puls. Du kan använda det här läget för alla sporter utom
simning och vattensporter.
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Du kan också hålla reda på alla dina aktiviteter i MySports-appen eller på MySports webbplats.
Obs! Din TomTom Touch har ingen GPS och kan därför inte mäta din sträcka. Den beräknas i
stället på dina steg.
Viktigt! Du kan inte simma med din TomTom Touch.
1. För att starta en aktivitet i Sportläget sveper du till en skärm ovanför klockskärmen där du kan
se träningsikonen.

2. Tryck kort på knappen för att starta registrering av en aktivitet.
En vibration bekräftar att aktiviteten registreras.
3. Medan du registrerar en aktivitet kan du trycka på knappen en gång för att väcka skärmen och
sedan svepa för att se din aktiva tid, förbrända kalorier och puls.
4. För att stoppa registrering av en aktivitet trycker du en gång på knappen för att väcka skärmen,
och sedan en gång till tills en vibration avges.
Tips: Efter din träning kan du dela dina aktiviteter på sociala medier.

Mätning av kroppssammansättning
Din TomTom Touch kan mäta din kroppssammansättning. Kroppssammansättning är andelen
kroppsfett och muskelmassa i kroppen och är en viktig indikator på fitnessnivå.
Varje gång du mäter din kroppssammansättning ska du bära din fitness tracker i minst 15 minuter
innan så att den hinner värma upp.
Viktigt! För att få ett korrekt resultat ska du mäta din kroppssammansättning vid samma tidpunkt
på dagen.
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Svep till två skärmar ovanför klockskärmen på din fitness tracker där det finns ett procenttecken.
Tryck och håll knappen tills du ser en bock på skärmen. Nu kan du se mätvärdet på din kroppssammansättning i mobilappen genom att gå till menyn Framsteg, trycka på den grå diagramknappen
(övre högra sidan) och välja Kropp.

Tips för mätning av kroppssammansättning
 Låt inte armarna vidröra sidorna av kroppen, och låt inte dina handleder eller händer vidröra
varandra eftersom det kan orsaka felaktigheter.



Placera pekfingret på knappen i en rät linje med skärmen på din tracker. Se till att du täcker
hela knappen med fingret.



Om ett kryss visas i stället för en bock, försök fukta fingret så att du kan fukta huden på
handleden under elektroden.
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Koppla ihop med din mobila enhet
Koppla ihop med en iOS-enhet
Med TomTom MySports mobilapp kan du ladda upp information om dina aktiviteter från din TomTom
Touch Fitness Tracker till TomTom MySports med hjälp av din smartphone. Det möjliggör också
automatiska överföringar till ett antal andra webbplatser.
Om en nyare version av MySports-appen är tillgänglig kan du hämta den från App Store. Om det
finns en nyare version av programvaran för din fitness tracker kan du ladda ner den med hjälp av
MySports Connect-programmet.
Följ dessa steg för att koppla ihop din iOS-enhet med din fitness tracker:
1. Din fitness tracker måste vara ansluten till en strömkälla. Om du ansluter till din dator ska du
vänta på att MySports Connect-programmet slutför uppdateringen av din enhet innan du
fortsätter.
2. Se till att du har en fungerande internetanslutning i din iOS-enhet.
3. Se till att din fitness tracker och iOS-enhet är nära varandra.
4. Se till att Bluetooth är påslaget under Inställningar i iOS-enheten.
5. Tryck på knappen på din fitness tracker för att väcka skärmen, svep skärmen tills du ser
Bluetooth- och smartphone-ikonerna och tryck sedan på knappen igen.
6. Starta MySports mobilapp och tryck på Band på skärmen Aktivera din enhet .
7. Tryck på fitness trackerns namn när det visas.
8. På iOS-enheten anger du PIN-koden som visas på din fitness tracker och trycker sedan på Koppla
ihop.
Enheterna ska nu vara sammankopplade. Se nedan för felsökningsinstruktioner om du har problem
med att koppla ihop din fitness tracker.
Om du öppnar mobilappen i din telefon och den försöker ansluta till din fitness tracker kan du
behöva aktivera fitness trackern genom att trycka på knappen.
Felsökning
Om du får problem med att koppla ihop din fitness tracker följer du stegen nedan:




Se till att du använder den senaste versionen av programvaran till TomTom Touch. Om det finns
en nyare version kan du ladda ner den med hjälp av MySports Connect-programmet.
Se till att du använder den senaste versionen av mobilappen. Om en nyare version finns
tillgänglig är den listad i App Store.
Glöm den sammankopplade fitness trackern i din iOS-enhet och försök sedan att koppla ihop
med den igen:
1. Gå till inställningsskärmen för Bluetooth i iOS-enheten och klicka på (i)-ikonen efter namnet
på din fitness tracker och välj Glöm den här enheten. Försök koppla ihop din fitness tracker
igen genom att följa instruktionerna för hopkoppling ovan. Om det fortfarande inte fungerar
fortsätter du med felsökningsstegen nedan.
2. Starta om din iOS-enhet.
3. Avinstallera och installera MySports mobilapp igen från App Store.
4. Stäng av Bluetooth och slå på det igen.
5. Starta om din fitness tracker genom att ansluta till en strömkälla.
Din iOS-enhet och fitness tracker är nu helt isärkopplade och återställda.
6. Starta MySports mobilapp i iOS-enheten.
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7. Fortsätt med kopplingsproceduren enligt instruktionerna för hopkoppling ovan (från steg 5).

Koppla ihop med en Android-enhet
Med TomTom MySports mobilapp kan du ladda upp information om dina aktiviteter från din TomTom
Touch Fitness Tracker till TomTom MySports med hjälp av din smartphone. Det möjliggör också
automatiska överföringar till ett antal andra webbplatser.
Innan du kopplar ihop din fitness tracker med din Android-enhet ska du kontrollera att du har den
senaste versionen av TomTom MySports-appen och att du har den senaste versionen av programvaran för din fitness tracker installerad. Om en nyare version av MySports-appen är tillgänglig
kan du hämta den från Play-butiken. Om det finns en nyare version av programvaran för din fitness
tracker kan du ladda ner den med hjälp av MySports Connect-programmet.
Följ dessa steg för att koppla ihop din Android-enhet med din fitness tracker:
1. Se till att din Android-enhet är kompatibel med TomTom MySports-appen. Du kan hitta
information om kompatibla enheter i Google Play.
2. Se till att du har en fungerande internetanslutning i din smartphone.
3. Din fitness tracker måste vara ansluten till en strömkälla. Om du ansluter till din dator ska du
vänta på att MySports Connect-programmet slutför uppdateringen av din enhet innan du
fortsätter.
4. Se till att din fitness tracker och Android-enhet är nära varandra.
5. Slå på Bluetooth under Inställningar i din Android-enhet.
6. Starta TomTom MySports mobilapp i Android-enheten.
7. Tryck på knappen på din fitness tracker för att väcka skärmen, svep skärmen tills du ser
Bluetooth- och smartphone-ikonerna och tryck sedan på knappen igen.
8. Tryck på Band på skärmen Aktivera din enhet i mobilappen.
På Android-enheten visas Söker.
9. Tryck på bandets namn när det visas.
10. När namnet på din fitness tracker dyker upp i listan på skärmen Söker trycker du på det och
accepterar begäran om hopkoppling.
Viktigt: Titta efter begäran om hopkoppling av fitness trackern i Android-meddelandefältet. I
en del Android-enheter visas meddelandet om hopkoppling i Android-meddelandefältet efter
att du har valt den fitness tracker du vill koppla ihop. En del Android-enheter visar ett
popup-fönster, en del visar ingenting. Enheter som visar en begäran om hopkoppling kräver att
du accepterar hopkopplingen inom några sekunder.
11. I MySports mobilapp anger du PIN-koden som visas på fitness trackern.
12. När MySports-appen och fitness trackern är hopkopplade trycker du på Klar.
Din fitness tracker och MySports-appen är nu sammankopplade. Om du har problem med att koppla
ihop fitness trackern hittar du felsökningsinstruktioner nedan.
Om du öppnar mobilappen i din telefon och den försöker ansluta till din fitness tracker kan du
behöva aktivera fitness trackern genom att trycka på knappen. Synka genom att dra ner Aktiviteter-skärmen i appen. Om du får problem med att synka appen kan du alltid synka dina aktiviteter
genom att använda MySports datorprogram.
Om du uppgraderar din enhets Androidversion behöver du vanligen koppla isär och åter koppla ihop
din fitness tracker genom att följa stegen nedan.
Felsökning
Om du inte kan ansluta din fitness tracker till MySports-appen rekommenderas att du helt och hållet
kopplar isär den från Android-enheten och sedan kopplar ihop den genom att följa de här stegen:
16

1. På inställningsmenyn för Bluetooth i din Android-enhet väljer du att ta bort parkoppling för eller
glömma din fitness tracker. Försök koppla ihop din fitness tracker igen genom att följa instruktionerna för hopkoppling ovan. Om det fortfarande inte fungerar fortsätter du med
felsökningsstegen nedan.
2. Avinstallera och installera MySports mobilapp igen från Play-butiken.
3. Starta om din Android-enhet.
4. Stäng av Bluetooth och slå på det igen.
5. Starta om din fitness tracker genom att ansluta till en strömkälla.
Din Android-enhet och fitness tracker är nu helt isärkopplade och återställda.
6. Starta MySports mobilapp i Android-enheten.
7. Fortsätt med kopplingsproceduren enligt instruktionerna för hopkoppling ovan (från steg 7).
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Registrera din fitness
Om aktivitetsmätning
Du använder din TomTom Touch för att se hur aktiv du är. Här är några av de saker du kan göra:







Skapa ett kroppsmål för fett, muskler eller vikt.
Skapa ett stegmål för antal steg per dag eller per vecka.
Skapa ett sportmål för exempelvis cykling, löpning eller gymträning.
Registrera tid du varit fysisk aktiv, steg, förbrända kalorier och avverkad sträcka.
Se dina framsteg dagligen och per vecka för ditt inställda mål.
Ladda upp dina aktivitetsmätningsdata till TomTom MySports webbplats och TomTom MySports
mobilapp.

Granska din aktivitet i MySports
Du kan se dina framsteg jämfört med ditt dagliga aktivitetsmål på infopanelsidan både i MySports
mobilapp och på MySports webbplats. Infopanelen är uppdaterad och avspeglar den senaste gången
data synkades från din TomTom Touch.
Du kan hitta mer detaljer i avsnittet Framsteg när du väljer aktivitetsmätning som en typ, eller om
du klickar på ditt aktivitetsmål. Du kan byta mätvärde genom att klicka på etiketterna nedanför
diagrammet. Du kan också ändra tidsperiod till dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen.
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Information som registreras av din TomTom Touch
Din TomTom Touch Fitness Tracker registrerar automatiskt sömntid och aktiv tid, förbrända
kalorier, steg och sträcka. Beräkningarna baseras på inbyggda puls- och rörelsesensorer samt din
användarprofil som består av ålder, kön, längd och vikt.
Obs! Din TomTom Touch innehåller inte något GPS-chipp och därför är statistiken över sträckor
ungefärlig och baserad på dina steg.
Du kan se din dagliga statistik genom att svepa mellan skärmarna under klockskärmen på din
TomTom Touch. Du kan även se din statistik på webbplatsen MySports och i MySports-appen när du
synkar din TomTom Touch.
I appen och på webbplatsen kan du se träningsspecifik statistik och dina totala framsteg samt
framsteg mot eventuella mål du har satt upp.
Tips: Du kan även se pulsmätningar från hela dygnet om du har aktiverat Puls över dagen i menyn
Enhet i MySports-appen.
Aktivitetsmätningens noggrannhet
Målet med aktivitetsmätning är att ge dig information för en aktiv och hälsosam livsstil. Din
TomTom Touch Fitness Tracker använder både sensorer och beräkningar för att registrera din
aktivitet. Den information som tillhandahålls är avsedd att vara en god uppskattning av din
aktivitet, men är kanske inte helt exakt, inklusive data för steg, sömn, sträcka och kalorier.

Registrera din aktivitet dygnet runt
1. Svep på skärmen för att visa dina aktivitetsvärden.
Mätvärdena är:

Steg

Sträcka du har gått

Aktiv tid

Sömntid

Förbrända kalorier
2. Om du har ett dagligt aktivitetsmål ser du en ringformad målikon ovanför det valda mätvärdet
och ovanför klockan. Den här målikonen fylls i varje dag vartefter du rör dig mot att uppnå ditt
mål.
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Tips: Du kan ställa in dina mål och se historiken över dina prestationer i MySports-appen eller på
MySports webbsida.

Följ din puls
Din TomTom Touch har valfri pulsmätning dygnet runt. När pulsmätning över dagen är påslagen kan
din fitness tracker kontrollera din puls mycket regelbundet under dagen och natten. Pulsinformation
förbättrar uppskattningen av kalorier och aktiv tid och ger en bra bild av din totala aktivitet under
dagen.
Obs! För att förlänga batteritiden, slå av Puls över dagen när den inte används. Den här
funktionen är aktiverad som standard.
För att se en omedelbar pulsmätning gör du följande:
1. Väck din TomTom Touch genom att trycka på knappen.
2. Från klockskärmen sveper du ned tre gånger tills du ser hjärtikonen.
3. Vänta några sekunder tills du ser din aktuella puls i slag per minut (bpm).

4. Om din puls inte syns, tryck på knappen och försök igen. Dessutom kan du försöka dra åt din
TomTom Touch på handleden eller flytta den längre upp på handleden.
Se din puls i MySports mobilapp
Obs! Information om puls över dagen är bara tillgänglig i den dagliga vyn, dag för dag.
1. På skärmen AKTIVITETER trycker du Idag.
2. Nedanför datumet sveper du åt vänster.
3. Tryck på Genomsnittlig vilopuls.
När du tittar på din puls för en dag ser du din vilopuls och genomsnittlig vilopuls beräknad från
de mätvärdena. Du kan också se din vilopuls under en vecka, månad eller ett år.
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Se
1.
2.
3.
4.

din puls på MySports webbplats
Gå till mysports.tomtom.com/app/progress.
Klicka Alla sporter och välj Aktivitetsmätning.
Klicka på Alla och välj Dag.
Längs ner på sidan väljer du Genomsnittlig vilopuls.
När du tittar på din puls för en dag ser du din vilopuls och genomsnittlig vilopuls beräknad från
de mätvärdena. Du kan också se din vilopuls under en vecka, månad eller ett år.

Registrera dina steg
Steg uppskattas genom handledens rörelser och ett standardmål på 10 000 steg om dagen är inställt
automatiskt åt dig.
Tips: Steg som tagits under träningspass är inkluderade i det totala aktivitetsmätningsvärdet.
1. Väck din TomTom Touch genom att trycka på knappen.
2. Från klockskärmen sveper du upp tre gånger tills du ser stegikonen.
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Tips: Ordningen på skärmarna nedanför klockan ändras beroende på det mål du har satt upp.

Du ser antalet steg hittills för dagen.
Obs! Dina framsteg mot ditt dagliga mål nollställs vid midnatt varje dag.
Se
1.
2.
3.

dina steg i MySports mobilapp
På skärmen AKTIVITETER trycker du Idag.
Nedanför datumet sveper du åt vänster.
Tryck på Steg.

Du kan också se dina steg för veckan, månaden eller året.
Se
1.
2.
3.
4.

dina steg på MySports webbplats
Gå till mysports.tomtom.com/app/progress.
Klicka Alla sporter och välj Aktivitetsmätning.
Klicka på Alla och välj Dag.
Längs ner på sidan väljer du Steg.

Du kan också se dina steg för veckan, månaden eller året.

Registrera dina kalorier
Tips: Din kalorimätning inkluderar de kalorier kroppen förbränner bara för att överleva – det
kallas din basalmetabolism (BMB). Det är därför din TomTom Touch visar ett kalorivärde när du
vaknar och inte har gjort någon aktivitet ännu.
1. Väck din TomTom Touch genom att trycka på knappen.
2. Från klockskärmen sveper du upp tills du ser flamikonen.
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Tips: Ordningen på skärmarna nedanför klockan ändras beroende på det mål du har satt upp.

Du ser antalet hittills förbrända kalorier för dagen.
Obs! Dina framsteg mot ditt dagliga mål nollställs vid midnatt varje dag.
Se
1.
2.
3.

dina förbrända kalorier i MySports mobilapp
På skärmen AKTIVITETER trycker du Idag.
Nedanför datumet sveper du åt vänster.
Tryck på Energi.

Du kan också se dina förbrända kalorier under en vecka, en månad eller ett år.
Se
1.
2.
3.
4.

förbrända kalorier på MySports webbplats
Gå till mysports.tomtom.com/app/progress.
Klicka Alla sporter och välj Aktivitetsmätning.
Klicka på Alla och välj Dag.
Längs ner på sidan väljer du Energi.

Du kan också se dina förbrända kalorier under en vecka, en månad eller ett år.

Registrera din aktiva tid
Tips: Tiden klassas som ”aktiv” när din stegfrekvens eller rörelse är över en viss tröskel längre än
10 sekunder.
1. Väck din TomTom Touch genom att trycka på knappen.
2. Från klockskärmen sveper du upp tre gånger tills du ser ikonen för tid.
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Tips: Ordningen på skärmarna nedanför klockan ändras beroende på det mål du har satt upp.

Du ser din aktiva tid hittills för dagen.
Obs! Dina framsteg mot ditt dagliga mål nollställs vid midnatt varje dag.
Se
1.
2.
3.

din aktiva tid i MySports mobilapp
På skärmen AKTIVITETER trycker du Idag.
Nedanför datumet sveper du åt vänster.
Tryck på Aktiv tid.

Du kan också se din aktiva tid för veckan, månaden eller året.
Se
1.
2.
3.
4.

din aktiva tid på MySports webbplats
Gå till mysports.tomtom.com/app/progress.
Klicka Alla sporter och välj Aktivitetsmätning.
Klicka på Alla och välj Dag.
Längs ner på sidan väljer du Aktiv tid.

Du kan också se din aktiva tid för veckan, månaden eller året.

Registrera din sträcka
Tips: Steg beräknas baserat på handledsrörelser och steg används för att uppskatta promenadavstånd.
1. Väck din TomTom Touch genom att trycka på knappen.
2. Från klockskärmen sveper du upp fyra gånger tills du ser ikonen för sträcka.
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Tips: Ordningen på skärmarna nedanför klockan ändras beroende på det mål du har satt upp.

Du ser din sträcka hittills för dagen.
Obs! Dina framsteg mot ditt dagliga mål nollställs vid midnatt varje dag.
Se
1.
2.
3.

din sträcka i MySports mobilapp
På skärmen AKTIVITETER trycker du Idag.
Nedanför datumet sveper du åt vänster.
Tryck på Sträcka.

Du kan också se din sträcka för veckan, månaden eller året.
Se
1.
2.
3.
4.

din sträcka på MySports webbplats
Gå till mysports.tomtom.com/app/progress.
Klicka Alla sporter och välj Aktivitetsmätning.
Klicka på Alla och välj Dag.
Längs ner på sidan väljer du Sträcka.

Du kan också se din aktiva tid för veckan, månaden eller året.

Spåra din sömn
Om sömnspårning
Du kan spåra hur mycket du sover med hjälp av din TomTom Touch. Här är några av de saker du kan
göra:



Spåra hur länge du sover varje dag, vecka, månad eller år.
Du kan ladda upp dina mätvärden från din sömnspårning till TomTom MySports webbplats och
TomTom MySports mobilapp.

Fitness trackern mäter sömn baserat på rörelse och vi utgår ifrån att du sover om du inte rör dig
efter en viss tidpunkt på eftermiddagen.
Dagen ”återställs” kl. 16:00 och då börjar fitness trackern räkna ner en ny ”natt”.
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Spåra din sömn
Om du vill registrera din sömn måste du bära din TomTom Touch när du sover. Gör följande för att
se hur länge du sov föregående natt:
1. Väck din TomTom Touch genom att trycka på knappen.
2. Från klockskärmen sveper du upp fem gånger tills du ser ikonen för sömn.
Tips: Ordningen på skärmarna nedanför klockan ändras beroende på det mål du har satt upp.

Du ser mängden sömn för föregående natt.
Obs! Dina framsteg mot ditt dagliga mål nollställs vid midnatt varje dag.
För att slå sömnspårning på eller av, se Sömnspårning.
Visa sömnspårningen i mobilappen
1. På din telefon eller surfplatta trycker du på Framsteg.
2. Tryck på panelen Sömn.
3. Dra för att förflytta dig mellan graferna som visar dagens sovtid och gårdagens sovtid.
4. Tryck på Dag eller Vecka eller Månad eller År om du vill visa graferna för din sömn under
respektive tidsperiod.
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Sportläge
Använda Sportläget
Sportläget kan användas för alla dina sportaktiviteter. Det här start/stopp-läget registrerar tid, puls
och förbrända kalorier baserat på din puls. Du kan använda det här läget för alla sporter utom
simning och vattensporter.
Du kan också hålla reda på alla dina aktiviteter i MySports-appen eller på MySports webbplats.
Obs! Din TomTom Touch har ingen GPS och kan därför inte mäta din sträcka. Den beräknas i
stället på dina steg.
Viktigt! Du kan inte simma med din TomTom Touch.
1. För att starta en aktivitet i Sportläget sveper du till en skärm ovanför klockskärmen där du kan
se träningsikonen.

2. Tryck kort på knappen för att starta registrering av en aktivitet.
En vibration bekräftar att aktiviteten registreras.
3. Medan du registrerar en aktivitet kan du trycka på knappen en gång för att väcka skärmen och
sedan svepa för att se din aktiva tid, förbrända kalorier och puls.
4. För att stoppa registrering av en aktivitet trycker du en gång på knappen för att väcka skärmen,
och sedan en gång till tills en vibration avges.
Tips: Efter din träning kan du dela dina aktiviteter på sociala medier.

Om kaloriuppskattning
Kalorier uppskattas baserat på kön, vikt och hur intensiv och lång träningen var.
I Sportläget används pulsen för att uppskatta kalorier.
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Kaloriberäkningar för din TomTom Touch Fitness Tracker är baserade på MET-tabeller från
Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina
J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: en andra uppdatering av
koder och MET-värden. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
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Sätta upp mål
Om mål
Du kan sätta upp dagliga mål, sportmål och kroppsmål med MySports mobilapp eller MySports
webbplats. Delar av MySports mobilapp beskrivs nedan men det finns många likheter med MySports
webbplats.
Viktigt! Nya mål eller förändringar av befintliga mål synkas med din TomTom Touch nästa gång du
ansluter den till MySports-appen eller MySports Connect.

1. Status för mobil enhet – den här ikonen blir blå när du synkar med din TomTom Touch.
2. Ikon för veckomål – TRYCK på eller i ikonen för veckomål för att se ett diagram över dina
veckovisa framsteg.
3. Mätvärde för veckomål – visar ditt målmätvärde nedanför.
4. Mål för kroppsfett – visar ditt aktuella kroppsfett, från din senaste mätning av kroppssammansättning, i förhållande till ditt mål.
5. Föregående aktivitet – din föregående aktivitet med sträcka och varaktighet.
6. Ikon för dagligt mål – TRYCK på eller i ikonen för dagligt mål för att se ett diagram över dina
dagliga framsteg. Ditt målmätvärde visas också nedanför.
7. Lila linje – visar att du har överträffat ett mål. Den lila linjen överlappar den gröna linjen när
du överträffar ditt mål.
8. Grön linje – visar att du har fullbordat en del av ditt mål.
9. Meny – tryck för att se den nedrullningsbara huvudmenyn.
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Sätta upp ett aktivitetsmål
Obs! Du kan inte sätta upp ett mål direkt i din TomTom Touch; du måste använda MySports-appen
eller MySports webbplats.
Ett aktivitetsmål på 10 000 steg är automatiskt förinställt åt dig. Du får också se förslag på att ställa
in aktivitetsmål när du ställer in din TomTom Touch.
Om du vill ändra eller ställa in ett aktivitetsmål för dagen gör du följande in MySports-appen:
1. Gå till menyn och tryck på MÅL.
Du ser en skärm med dina Stegmål högst upp och plustecken för att lägga till ett sportmål eller
ett kroppsmål.
2. Tryck på pennikonen under Stegmålet.
3. Välj det mätvärde du vill ändra bland följande: Steg, Sträcka, Varaktighet eller Energi. I det
här exemplet väljer vi Steg och det är redan markerat.
4. Rulla ned och ändra antalet steg.
5. Tryck på Klar.
6. Tryck alternativt på Avaktivera mål för att slå av målet.
Tips: Du kan också sätta upp mål på MySports webbplats.
Obs! Dina framsteg mot ditt aktivitetsmål nollställs vid midnatt varje dag.
Viktigt! Nya mål eller förändringar av befintliga mål synkas med din TomTom Touch nästa gång du
ansluter den.

Sätta upp ett sportmål
Obs! Du kan inte sätta upp ett mål direkt i din TomTom Touch; du måste använda MySports-appen
eller MySports webbplats.
Sportläget kan användas för alla dina sportaktiviteter. Det här start/stopp-läget registrerar tid, puls
och förbrända kalorier baserat på din puls. Du kan använda det här läget för alla sporter utom
simning och vattensporter.
Så här sätter du upp ett sportmål i MySports-appen:
1. Gå till menyn och tryck på MÅL.
Du ser en skärm med dina Stegmål högst upp och plustecken för att lägga till ett sportmål eller
ett kroppsmål.
2. Rulla ned och tryck på plustecknet för att lägga till ett sportmål.
3. Välj aktivitet från bland andra: Springa, Cykla, Löpband etc. I det här exemplet väljer vi
Springa och det valet är redan markerat.
4. Rulla ned och tryck på en kombination av Mätvärde, Tidsperiod och Mål för varje aktivitet:

Aktiviteter – ange det antal gånger du siktar på att göra aktiviteten per vecka eller månad.

Sträcka – ange den sträcka du siktar på att avverka per vecka eller månad.

Varaktighet – ange den tid du siktar på att ägna åt den aktiviteten per vecka eller månad.
5. När du är färdig rullar du ned och trycker på Klar.
Tips: Du kan också sätta upp mål på MySports webbplats.
Viktigt! Nya mål eller förändringar av befintliga mål synkas med din TomTom Touch nästa gång du
ansluter den.
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Exempel på Sportlägesöversikt och Vilopulsdiagram

Sätta upp ett kroppsmål
Obs! Du kan inte sätta upp ett mål direkt i din TomTom Touch; du måste använda MySports-appen
eller MySports webbplats.
För att följa dina framsteg kan du sätta upp ett kroppsmål med hjälp av MySports. Du kan antingen
ange ett mål för procentandelen kroppsfett respektive muskler eller ett viktmål.
Så här sätter du upp ett kroppsmål i MySports-appen:
1. Gå till menyn och tryck på MÅL.
Du ser en skärm med dina Stegmål högst upp och plustecken för att lägga till ett sportmål eller
ett kroppsmål.
2. Rulla ned och tryck på plustecknet för att lägga till ett kroppsmål.
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3. Välj ett mätvärde bland följande: Vikt, Kroppsfett eller Muskler. I det här exemplet väljer vi
Vikt.

4. Rulla ned och ange din målvikt.
Tips: Du kan ändra viktenhet i Din profil i MySports-appen eller på MySports webbsida.
5. När du är färdig rullar du ned och trycker på Klar.
Tips: Du kan också sätta upp mål på MySports webbplats.
Viktigt! Nya mål eller förändringar av befintliga mål synkas med din TomTom Touch nästa gång du
ansluter den.
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Kroppssammansättning
Om kroppssammansättning
Hur fungerar mätning av kroppssammansättning?
Kroppssammansättningsfunktionen skickar en liten och ofarlig elektrisk ström genom kroppen.
Strömmen går lättare genom muskler än genom fett, så genom att mäta hur mycket ström som
flödar på olika frekvenser görs en uppskattning av procentandelen kroppsfett och muskler. Allt
annat som kroppen består av hamnar i kategorin ”annat”, till exempel vatten eller ben. När dina
kroppssammansättningsresultat för kroppsfett, muskler och ”annat” läggs ihop blir summan 100 %.
Ditt mätresultat för kroppssammansättning lagras i din TomTom Touch och överförs sedan till
MySports-appen och MySports webbplats där du kan se det tillsammans med dina värden för steg,
kalorier, sträcka och aktiv tid. Det betyder att du kan följa dina ansträngningar och resultat på
samma plats.
Varför mäta kroppssammansättning?
Genom att mäta vad din kropp består av får du mer relevanta resultat än om du väger dig eller
räknar ut ditt BMI (body mass index). Eftersom muskler väger mer än fett kan du gå upp i vikt
genom styrketräning, men ändå se slankare ut. Genom att mäta din kroppssammansättning under en
längre tid kommer du se om procentandelen muskler och fett går upp eller ner, och du får en bättre
bild av hur din kropp förändras.
Mätningsnoggrannhet
När du tittar på mätningar av kroppssammansättning är det viktiga att titta på trenden under en
längre tid. Många faktorer som till exempel träning, matvanor och vätskenivåer kan påverka en enda
mätning och på så sätt skapa dagliga variationer. Du kommer att kunna se hur procentandelen fett
och muskler förändras med tiden i appen och på webbplatsen MySports.
Vi rekommenderar att du mäter din kroppssammansättning vid samma tidpunkt varje dag, och följer
stegen i Mätning av kroppssammansättning.

Mätning av kroppssammansättning
Viktigt! När du gör en mätning av kroppssammansättning görs mätningen i din TomTom Touch men
resultatet visas BARA i telefonen i MySports mobilapp eller på MySports webbplats.
För att göra en korrekt mätning följer du stegen nedan.
1. Bär din fitness tracker i minst 15 minuter innan du utför mätningen.
Tips: Elektroden på din handled behöver 15 min för att uppnå samma temperatur som huden
och kunna ge ett korrekt resultat.
Viktigt! För att få ett korrekt resultat ska du mäta din kroppssammansättning vid samma
tidpunkt på dagen.
2. Väck din TomTom Touch genom att trycka på knappen.
3. Svep till två skärmar ovanför klockskärmen på din fitness tracker där det finns ett procenttecken.
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4. Dina armar ska inte röra vid sidorna av kroppen, och dina händer och handleder ska inte röra vid
varandra. Detta kan leda till att strömmen tar en kortare väg vilket leder till felaktiga resultat.

5. Tryck på knappen med toppen av pekfingret under ca 10 sekunder tills en bock visas på
skärmen.
6. Se till att du täcker hela knappen med fingertoppen och att ditt finger skapar en rak linje med
skärmen på din fitness tracker.

Tips: Om du ser ett kryss på skärmen i stället för en bock kan du testa att sätta lite vatten på
handleden till höger under elektroden och på toppen av pekfingret.
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7. Gå till MySports mobilapp för att se mätvärdet på din kroppsammansättning och dina framsteg
mot målet:

Tryck på menyikonen och sedan Framsteg > Filter-knappen> Kropp i Aktiviteter eller välj ett
mål för Kroppsfett genom att klicka på det. Du kan se dina procentandelar kroppsfett och
muskler och trenderna över tid.
Tips för mätning av kroppssammansättning
 Den totala trenden för mätningarna blir mer exakt om du mäter vid samma tidpunkt varje dag.
 Den bästa tiden att mäta är på morgonen, efter morgontoaletten men före frukost, dusch eller
träning.
 För kvinnor är mätningarna mindre exakta under mens, eftersom den generellt påverkar
vätskebalansen i kroppen.
 Kroppssammansättning kan inte mätas exakt om du är gravid eller om du har större metallimplantat i kroppen, till exempel om du har genomgått en operation.

Din optimala kroppssammansättning
Eftersom den optimala kroppssammansättningen varierar från person till person kan vi inte ge dig en
exakt uppskattning av detta.
Din TomTom Touch Fitness Tracker är utformad för att ge dig en bättre bild av hur din hälsa och
kropp förändras med tiden. För att underlätta tillhandahåller vi en graf som visar förändringar i
siffrorna för din kroppssammansättning för en utvald tidsperiod. Du hittar grafen på webbplatsen
MySports och i MySports mobilapp under fliken Framsteg.
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Du kan också ange kroppsmål, till exempel en viss vikt eller fettprocent, genom att välja Mål på
webbplatsen eller i appen. När du har ställt in ett mål kan du se dina framsteg mot detta mål
tillsammans med dina andra aktivitetsdata.
Om du vill ha personliga råd om din kroppssammansättning rekommenderar vi att du kontaktar en
licensierad personlig tränare eller läkare.
Du hittar mer information om kroppssammansättning i denna Artikel – Mäta och utvärdera
kroppssammansättning från American College of Sports Medicine, och i andra webbresurser.

Säkerhet och kroppssammansättning
Strömmen som skickas igenom din kropp under en mätning av kroppssammansättning med TomTom
Touch Fitness Tracker är helt ofarlig. Men om du är gravid, har en pacemaker eller annan
implanterad medicinsk enhet ska du alltid prata med en läkare före användning.
Viktigt! Kroppssammansättning kan inte mätas exakt om du är gravid eller om du har större
metallimplantat i kroppen, till exempel om du har genomgått en operation.

Artikel – Mäta och utvärdera kroppssammansättning
Den här artikeln har reproducerats i sin helhet från webbplatsen för American College of Sports
Medicines:
http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-body-com
position
Mäta och utvärdera kroppssammansättning
11 januari 2012
Skrivet av fil.dr Tiffany Esmat
Vad betyder siffran på vågen egentligen? När det gäller det allmänna hälsotillståndet är vikten inte
till närmelsevis lika betydelsefull som viktens sammansättning. Hellre än att hålla koll på vikten
borde vi vara medvetna om vår kroppssammansättning. När vi kliver upp på vågen får vi bara reda
på den sammanlagda vikten av kroppens alla vävnader. Den vikten kan variera under dagen
beroende på tidpunkt, vätskestatus eller vad vi har på oss. Kroppssammansättningen däremot
avslöjar de relativa proportionerna av fett och mager massa i kroppen. Fettmassan består av två
sorters fett: essentiellt och icke-essentiellt fett. Kroppssammansättningens andra beståndsdel,
mager massa, syftar på ben, vävnader, organ och muskler.
Essentiellt fett är den minimala mängden fett som är nödvändig för normal fysiologisk funktion.
För män och kvinnor anses de typiska värdena på essentiellt fett vara 3 % respektive 12 %. Fett över
den minimala mängden benämns icke-essentiellt fett. Det är allmänt accepterat att ett intervall
på 10–22 procent för män och 20–32 procent för kvinnor anses tillfredsställande för god hälsa.
En kroppssammansättning inom det rekommenderade intervallet tyder på att du har mindre risk
att utveckla fetmarelaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och till och med från vissa
cancerformer. Men även om vi utsätts för risker när vår kroppssammansättning är för hög möter vi
en ny uppsättning risker när vår kroppssammansättning är för låg. När vi hamnar under de
rekommenderade minsta nivåerna av essentiellt fett får vi en negativ påverkan på tillförseln av
vitaminer till organen, det reproduktiva systemets funktion och vårt totala välmående.
Hur kan du avgöra din kroppssammansättning? Kroppssammansättningen kan uppskattas genom
olika tekniker, från fältbaserade test som bara kräver en kalkylator eller ett måttband, till
avancerade test som genomförs i kliniska miljöer eller i laboratoriemiljöer och utförs av en
utbildad tekniker. Vanliga metoder för att utforska nivåer av fetma inkluderar BMI (body mass
index), midjeomfång, hudveck, bioelektrisk impedansanalys och BOD POD.
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Två tekniker som inte bedömer procentandelen kroppsfett men som kan vara användbara är BMI
och midjeomfång. BMI används för att bedöma vikt i förhållande till längd och beräknas genom att
dividera vikten i kilo (kg) med kvadraten på längden i meter (kg m-2). Ett BMI på 25 eller högre
klassas som övervikt medan ett BMI på 30 eller högre klassas som sjuklig fetma. Medan BMI kan ge
en individ en allmän uppfattning om ökad risk för fetmarelaterade hälsoproblem urskiljer det inte
sammansättningen av vikten. Mätning av midjeomfånget ger en inblick i ökad risk för fetmarelaterad sjukdom på grund av placeringen av överflödsfettet. Midjeomfånget kan mätas genom att
placera ett måttband runt den smalaste delen av midjan medan man står upp avslappnad.
Midjeomfånget bör vara högst 102 cm (40 tum) för män och 89 cm (35 tum) för kvinnor. Android
fetma, klassad som överflödig vikt i bålen, leder till att individen löper större risk för högt
blodtryck, metabolt syndrom, typ 2-diabetes, högt kolesterol, kranskärlssjukdom och för tidig död.
Procentandelen kroppsfett kan uppskattas via många metoder, några enkla medan andra är mer
komplicerade. Den här artikeln beskriver tre vanliga tekniker du kan stöta på: hudvecksmätningar,
BOD POD-mätningar och bioelektrisk impedansanalys (BIA). Procent kroppsfett kan uppskattas
genom att använda skjutmått för att mäta tjockleken på hudveck på olika ställen på kroppen.
Summan av hudvecken som tagits på olika platser kan omvandlas för att beräkna procent
kroppsfett. Den här tekniken är ganska snabb och kan vara korrekt. Men det är viktigt att hitta en
utbildad tekniker som kan göra mätningen. Om mätningarna inte görs korrekt eller om en felaktig
formel tillämpas kan man nå felaktiga resultat. En förhållandevis ny och ”högteknologisk” strategi
för bedömning av kroppssammansättning är BOD POD. De här glasfiberenheterna är utformade för
att mäta kroppsvikt och kroppsvolym (dvs. kroppens totala storlek). Eftersom fett har lägre
densitet än mager vävnad kan vikt/volym-förhållandet användas att förutsäga andelen kroppsfett.
En annan teknik som ofta används i fitnessanläggningar är BIA. Principen bakom den här tekniken
är att fett innehåller lite vatten; det mesta av kroppens vatten finns i den magra delen. När en
elektrisk ström stöter på fett möter den därför mer motstånd. Genom att mäta hur lätt strömmar
rör sig genom kroppen kan kroppsfett uppskattas.
Beräkningen av procentandelen kroppsfett genom någon av de här teknikerna görs bäst av en
utbildad yrkesperson inom hälsa och fitness. Dessa personer kommer inte bara att kunna göra
korrekta bedömningar men kan också förklara resultaten för dig. Hör med din lokala fitnessanläggning vilka metoder för bedömning som är tillgängliga för dig.
Vad kan du göra med dina resultat? Resultaten från din bedömning av kroppssammansättning kan
användas för att identifiera risker, anpassa ditt träningsprogram eller utvärdera hur väl ditt
aktuella tränings- och dietprogram fungerar för dig. Om du finner att du är inom ett sunt intervall
kan du fortsätta med dina tränings- och matvanor. Om du finner att din kroppssammansättning
lämnar utrymme för förbättring kan du ta en närmare titt på vad du kan göra för att införa
positiva förändringar av din aktuella nivå av aktivitet och kost. Använd mer än bara vågen för att
bedöma kroppssammansättning. Kom ihåg att det är fullt möjligt att siffran på vågen förblir
konstant medan du genomgår förändringar i fettmassa och mager massa. Förändringar av
kroppssammansättning tar tid och en målmedveten ansträngning, men den positiva effekten på
hälsa och livskvalitet är väl värd insatsen. Regelbunden träning och fysisk aktivitet tillsammans
med en sund och balanserad kost är nyckeln till att nå och bibehålla en sund kroppssammansättning.

Procenttabell över kroppssammansättning från ACE
Den här tabellen över kroppsfettprocent kommer från American Council on Exercise.
Obs! Tabellen tillhandahåller allmänna uppskattningar och riktlinjer. Kontakta din läkare för att
få riktlinjer som passar dig.
TABELL ÖVER OPTIMAL KROPPSFETTPROCENT (American Council on Exercise)
Beskrivning

Män

Kvinnor

Essentiellt fett

2–5 %

10–13 %

Idrottare

6–13 %

14–20 %
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Motion

14–17 %

21–24 %

Genomsnitt

18–24 %

25–31 %

25 %+

32 %+

Fet
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Telefonmeddelanden
Ta emot telefonmeddelanden
Meddelanden om samtal
När du får ett telefonsamtal vibrerar din TomTom Touch och en samtalsikon syns som visar dig att
du har ett samtal. Du kan svepa ned för att avbryta ikonen eller ignorera den.

Meddelanden om SMS
När du får ett SMS vibrerar din TomTom Touch och en meddelandeikon syns som visar dig att du har
ett SMS. Du kan svepa ned för att avbryta ikonen eller ignorera den.

39

Inställningar
Om Settings (Inställningar)
Alla inställningar för din TomTom Touch anges med MySports mobilapp eller på MySports webbplats.
Följande inställningar är tillgängliga för din TomTom Touch:






Puls över dagen
Telefonmeddelanden
Profil
Inställningar
Pulszoner

Puls över dagen
För att slå på eller av pulsmätning över dagen gör du följande:
1. Öppna MySports-appen i din telefon.
2. Tryck på ENHET.
3. Flytta skjutreglaget för Puls över dagen.
Tips: Stäng av pulsmätning över dagen när den inte används så förlängs batteritiden.
Se: Följ din puls

Telefonmeddelanden
Om du vill slå på eller av telefonmeddelanden gör du följande:
1. Öppna MySports-appen i din telefon.
2. Tryck på ENHET.
3. Flytta skjutreglaget för Telefonmeddelanden.
Se: Ta emot telefonmeddelanden

Profil
Du måste ställa in din profil med MySports-appen eller MySports webbplats. Din profil skickas till din
TomTom Touch varje gång du ansluter till MySports.
Välj följande alternativ för att ställa in dina uppgifter i varje läge:






NAMN
KÖN
FÖDELSEDATUM
LÄNGD
VIKT

Information från din profil används för följande:




Födelsedatum gör att din TomTom Touch kan beräkna din ålder som sedan kan användas för att
uppskatta din maxpuls.
Vikt och kön behövs för att beräkna kalorier mer noggrant.
För din kroppsammansättning måste kön, längd, vikt och ålder tas med i beräkningen.
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Viktigt! Din TomTom Touch är kopplad till din profil. Om du låter någon annan mäta sin kroppssammansättning med din enhet kommer de troligen att få ett fel eller felaktigt resultat eftersom
resultatet beräknas med dina profiluppgifter (kön, längd, vikt och ålder).

Inställningar
Det finns en uppsättning inställningar som du kan ändra som du får tillgång till på följande sätt:
MySports webbplats
Klicka på Ditt namn (övre högra hörnet) > Inställningar > fliken Preferenser.
MySports-appen
Tryck på menyikonen > Konto > Profil > Preferenser.
Du kan ange följande inställningar:






VISA DATUM
VISA TID
ENHET FÖR VIKT
ENHET FÖR AVSTÅND
ENHET FÖR ENERGI

Pulszoner
Du kan ändra intervallet för dina pulszoner på MySports webbplats.
Klicka på Ditt namn (övre högra hörnet) > Inställningar > fliken Pulszoner.
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TomTom MySports-konto
Obs! MySports-kontot är inte detsamma som TomTom- eller MyDrive-kontot. Det finns ingen
koppling mellan de tre. Du kan ha flera enheter kopplade till ett MySports-konto.
Ditt TomTom MySports-konto är en central lagringsplats för all din tränings- och motionsinformation.
För att skapa ett konto klickar du på knappen i TomTom MySports Connect eller går direkt till
webbplatsen: mysports.tomtom.com
Som du kan se från diagrammet nedan kan du överföra dina aktiviteter till ditt MySports-konto
antingen via TomTom MySports Connect eller appen TomTom Mysports.
Om du överför dina aktiviteter till ett TomTom MySports-konto kan du lagra, analysera och visa dina
tidigare aktiviteter. Du kan se alla mätvärden som är kopplade till dina aktiviteter.
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TomTom MySports Connect
TomTom MySports Connect gör följande:




Registrerar din TomTom Touch med ditt MySports-konto.
Uppdaterar programvaran på din TomTom Touch när nya versioner blir tillgängliga.
Laddar upp aktivitetsinformation till ditt MySports-konto.
Obs! Programmet TomTom MySports Connect är ett helt annat program än MyDrive-programmet.

Installerar TomTom MySports Connect
För instruktioner, se Ladda ned MySports Connect.
Datorkompatibilitet
TomTom MySports Connect är kompatibelt med följande operativsystem:
Windows





Windows
Windows
Windows
Windows

10
8 – PC-version
7
Vista

Mac OS X






10.11 (El Capitan)
10.10 (Yosemite)
10.9 (Mavericks)
10.8 (Mountain Lion)
10.7 (Lion)
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Mobilappen TomTom MySports
I mobilappen MySports kan du ladda upp och analysera dina aktiviteter och se din statistik i realtid.
Mobilappen TomTom MySports gör följande:



Överför din aktivitetsinformation till ditt TomTom MySports-konto automatiskt när den är
synkad med din TomTom Touch.
Är ett alternativ till TomTom MySports Connect för överföring av aktivitetsinformation till ditt
MySports-konto.

Telefoner och mobila enheter som stöds
iOS
TomTom MySports-appen stöds på följande telefoner och mobila enheter:





iPhone 4S eller senare
iPod touch 5th Generation
iPad3 eller senare
Alla iPad mini

Android
TomTom MySports-appen kräver Bluetooth Smart (eller Bluetooth LE) och Android 4.4 eller senare
för att kommunicera med din fitness tracker. Flera Bluetooth Smart-aktiverade Android-enheter har
testats för att bekräfta att de är kompatibla med MySports-appen. Du kan också kontrollera
telefonens kompatibilitet med appen på MySports-appen på Google Play Store.
Viktigt! För Kina är Google Play-butiken inte tillgänglig och vår app är utgiven i Wandoujia-butiken.
Installera TomTom MySports-appen
Se: Skaffa MySports mobilapp
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Dela dina aktiviteter
Du kan dela dina MySports-aktiviteter med funktionen Social delning i ditt MySports-konto.
Gör så här om du vill börja dela:
1.
2.
3.
4.

Logga in på MySports.
Välj en aktivitet från infopanelen i MySports.
Klicka på knappen Dela i övre högra hörnet.
Välj till exempel Facebook eller Twitter och lägg till en kommentar för att göra inlägget mer
personligt.
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Tillägg
Varningar och användning
Användning
TomTom Touch Fitness Tracker mäter kroppssammansättning (kroppsfett och muskelmassa), puls,
räknar steg, förbrända kalorier, sträcka som du har förflyttat dig, aktiv tid och sömn. Med dessa
data upprätthåller du en aktiv livsstil.
Varning
TomTom Touch Fitness Tracker är inte en medicinsk enhet och ska inte användas för diagnos eller
behandling. Använd inte TomTom Touch Fitness Tracker om du är gravid eller har en pacemaker
eller någon annan implanterad medicinsk enhet.
Bioelektrisk impedans kan inte mätas korrekt om du är gravid, om det finns några metallföremål i
din kropp eller direkt efter träning, dusch, bad eller simning. Håll armbandets elektroder borta från
elektricitet.
Den information som tillhandahålls är en god uppskattning av din kroppssammansättning.
Variationer kan förekomma. Ta måtten vid samma tidpunkt på dagen, under samma förhållanden
och följ instruktionerna i förpackningen och i de vanliga frågorna.
Rådgör med en läkare innan du börjar ett träningsprogram. Den här pulsmätaren är inte en
medicinsk enhet och ska inte användas för diagnos eller behandling.
Störningar av signalen från externa källor, dålig kontakt med handleden och andra faktorer kan
förhindra rättvisande pulsdatamätningar eller -överföringar. TomTom tar inget ansvar som kan
uppstå från sådana felaktigheter.
TomTom Touch Fitness Tracker tillverkas i Kina.
Det här är ingen leksak. Produkten och tillbehören innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk. Ej lämplig för barn. Om du råkar svälja batteriet ska du uppsöka läkarhjälp direkt.
Hur TomTom använder din information
Information om hur personlig information används hittar du på:
tomtom.com/privacy.
Batteri- och miljöinformation
Den här produkten innehåller ett litiumpolymerbatteri som användare inte kan komma åt eller byta.
Öppna inte höljet eller (försök att) ta bort batteriet. Substanser i produkten och/eller batteriet kan
skada miljön eller din hälsa om de kasseras på fel sätt. Batteriet som finns i den här produkten
måste återvinnas eller kasseras på ett lämpligt sätt enligt gällande lagar och regler och hållas
avskiljt från hushållsavfall.
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WEEE-direktivet
Soptunnesymbolen på produkten eller dess förpackning anger att den här produkten inte ska
behandlas som hushållsavfall. I enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU för elektriskt och elektroniskt
avfall (WEEE, waste electrical and electronic equipment), får den här elektriska produkten inte
avfallshanteras som osorterat avfall. Kassera produkten genom att återlämna den till försäljningsplatsen eller till din lokala insamlingsplats för återvinning. När du gör det här hjälper du till att
bevara miljön.

Batteriets drifttemperaturer
Drifttemperaturer: -20 °C till 45 °C.

R&TTE-direktiv
Härmed förklarar TomTom att TomToms produkter och tillbehör uppfyller de grundläggande kraven
och andra relevanta föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EG. Konformitetsdeklarationen finns här:
www.tomtom.com/legal.

FCC-information för användaren

Federal Communication Commission Interference Statement
Den här enheten uppfyller avsnitt 15 i FCC-reglerna. Följande villkor gäller för användningen: (1)
denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste godta eventuella mottagna
störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion.
Den här enheten har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet
med avsnitt 15 i FCC-reglerna. De här gränserna har utformats för att tillhandahålla skäligt skydd
mot skadlig störning i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, kan den orsaka
störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan
förekomma i en viss installation. Om utrustningen verkar orsaka störningar i radio- eller
TV-mottagning, kan detta fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på. Användaren bör
därefter försöka åtgärda störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett vägguttag i en annan krets
än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker för att få hjälp.
FCC ID: S4L1AT00
IC: 5767A-1AT00
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FCC-varning
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen tillåts av den part som ansvarar för konformiteten kan orsaka att användarens rätt att använda utrustningen upphör.
Sändaren får inte vara sammonterad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller
sändare.
Utlåtande om strålningsexponering
Produkten uppfyller exponeringsgränsen för bärbara RF-enheter som gäller för en okontrollerad
miljö och är säker att använda på ett ändamålsenligt sätt enligt beskrivningen i den här handboken.
RF-exponeringen kan minskas ytterligare om produkten kan hållas så långt borta från användarens
kropp som möjligt eller om produkten ställs in på en lägre uteffekt om en sådan funktion finns.

Ansvarig part i Nordamerika
TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803
Tfn: 866 486-6866 val 1 (1-866-4-TomTom)
Emissionsinformation för Kanada
Följande två villkor gäller för användningen:



Den här enheten får inte orsaka störningar.
Enheten måste godta eventuella störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad
användning av enheten.

Användningen är underställd villkoret att den här enheten inte orsakar skadliga störningar.
Denna digitala apparat i klass B, motsvarar kanadensiska ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Funktionen Välja landskod är avaktiverad för produkter som säljs i USA eller Kanada.
Utrustningen är certifierad enligt kraven i RSS-247 för 2,4 GHz.

Industry Canada-meddelande: (engelska och franska)
Den här enheten överensstämmer med ISED:s licensbefriade RSS-standarder. Följande villkor gäller
för användningen: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste godta
eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion.
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.
Utlåtande om strålningsexponering:
Produkterna uppfyller Kanadas exponeringsgräns för bärbara RF-enheter som gäller för en
okontrollerad miljö och är säkra att använda på ett ändamålsenligt sätt enligt beskrivningen i den
här handboken. RF-exponeringen kan minskas ytterligare om produkten kan hållas så långt borta
från användarens kropp som möjligt eller om produkten ställs in på en lägre uteffekt om en sådan
funktion finns.
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.
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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.

Lagenlig överensstämmelsemärkning

Denna produkt har en överensstämmelsemärkning (RCM) för att visa att den uppfyller gällande
australisk lagstiftning.
Information för Nya Zeeland
Denna produkt är märkt med R-NZ för att visa att den uppfyller gällande lagar i Nya Zeeland.
Kundtjänstkontakt (Australien och Nya Zeeland)
Australien: 1300 135 604
Nya Zeeland: 0800 450 973
Modellnamn
TomTom Touch Fitness Tracker: TomTom Touch Fitness Tracker: 1AT00
Kinesisk certifiering
CMIIT ID / 2016DJ4417
IDA Standard (Singapore)

Triman-logotypen
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BF-klassad utrustning

Japansk certifiering

R-201-160508

Japansk återvinningsinformation

Koreansk certifiering
MSIP-CMM-NSW-1AT00

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
B 급 기기
(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든
지역에서 사용할 수 있습니다.
Meddelanden (Turkiet)
Tillverkarens kontaktuppgifter (Turkiet)
TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, Tel: +31 (0)20
757 5000
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Användning, underhåll och reparation (Turkiet)
I användarhandboken på tomtom.com/support kan du läsa mer om hur du använder enheten.
Vi rekommenderar att du rengör spåraren en gång i veckan om du använder den ofta.





Torka av den med en fuktig trasa vid behov. Använd mild tvål för att avlägsna olja och
smuts.
Utsätt inte spåraren för starka kemikalier, såsom bensin, lösningsmedel, aceton, alkohol
eller insektsmedel. Kemikalier kan skada höljet, fodralet och ytan.
Rengör pulsmätarområdet och anslutningskuddarna med mild tvål och vatten efter behov.
Repa inte pulsmätarområdet. Skydda den mot skador.

Framföra klagomål (Turkiet)
Om du har klagomål om enheten ringer du kundtjänst på 212 356 9707. Du kan även besöka
http://tr.support.tomtom.com/app/contact
Du har även rätt att skicka klagomål och reklamationer till konsumentdomstolen (Tüketici
Mahkemesi) och skiljedomskommittén för konsumentfrågor (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti)
Produktens livslängd (Turkiet)
Produkten har minst fem års livslängd i enlighet med lagstiftning om service efter försäljning från
den 13 juni 2014 och nummer 29029.
Din rätt att välja (Turkiet)
Din rätt som konsument att välja är skyddad under artikel 11 i konsumentskyddslagen (Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun).
Säkerhetsinformation (Turkiet)
Läs avsnittet Varning i detta tillägg.
Energibesparing (Turkiet)
Batteriet i spåraren laddas när du ansluter det till ett vägguttag eller en dator med medföljande
mikro-USB-kabel. Du varnas när batterinivån är låg eller kritisk. Batteritiden blir kortare beroende
på hur ofta du använder spårarens funktioner, till exempel pulsmätare och mätningar av kroppssammansättning samt hur många telefonmeddelanden du tar emot.
Frakt- och hanteringsuppgifter (Turkiet)
TomTom Fitness Trackers bör hanteras varsamt vid frakt. Det innebär att vara uppmärksam på alla
fraktetiketter och varningar på fraktlådorna eller pallarna. Spårarna fraktas i originalförpackning
och bör inte packas om. Använd lämplig lyftutrustning när du flyttar enheterna och se till att följa
all utbildning i manuell hantering. Var försiktig så att du inte tappar spårarna. Utsätt inte spårarna
för extrema temperaturer eller fuktiga eller blöta lagerförhållanden.

Tekniska specifikationer för TomTom Fitness Trackers (Turkiet)

Batteritid

Aktivitetsmätning: upp
till 5 dagar

Displayupplösning

128 x 32 pixlar

Displaystorlek

5,58 x 22,38 mm

Tjocklek

11,5 mm
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Weight (Vikt)

10 g

Handledsstorlek

121–169 mm (small)

140–206 mm (large)

Auktoriserade servicestationer (Turkiet)
VIKTIGT: Du måste kontakta kundtjänst för att få instruktioner om RMA-sifferband innan du skickar
din enhet till en servicestation.
Regenersis
Tatlısu Mahallesi.
Şenol Güneş Bulvarı.
Mira Tower. No:2 Zemin Kat D:2
P.K 34774
Ümraniye / İstanbul
Försäkran om överensstämmelse (1)

Försäkran om överensstämmelse

Vi, TomTom International BV

De Ruijterkade 154

1011 DK Amsterdam

Nederländerna

Intygar under uteslutande eget ansvar att vår produkt:
Produktnamn:

TomTom Touch Fitness Tracker

Varumärke:

TomTom

Typ av modell:

1TA00

Tillbehör
(USB-kabel):

4AT00

Till vilken denna deklaration hänför sig är i överensstämmelse med tillämpliga standarder:
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
EN 300 328 V1.9.1:2015
EN 62479: 2010
enligt bestämmelserna i R&TTE-direktivet 1999/5/EC med krav som omfattar EMC-direktivet från
2004/108/EC och LV-direktivet 2006/95/EC.
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Produkten är märkt med

Undertecknat av eller för tillverkaren :
Namn (skriftligt) :
Befattning :

Clement Magniez

Program Manager

Plats och datum för utgivning:

Amsterdam 16 aug 2016

Försäkran om överensstämmelse (2)

Försäkran om överensstämmelse

Vi, TomTom International BV

De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna

(Adress i USA: TomTom Inc., 2400 District Avenue,

Burlington, MA-1803

(1-866-4-TomTom))

Intygar under uteslutande eget ansvar att vår produkt:
Produktnamn:

TomTom Touch Fitness Tracker

Varumärke:

TomTom

Typ av modell:

1TA00

Accessoarer:

USB-kabel (modell: 4AT00)

till vilken denna deklaration hänför sig är i överensstämmelse med tillämpliga standarder:
ANSI C63.4
FCC 47 CFR del 15, avsnitt B
Övrig information:
Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller för användningen:
1) Enheten får inte orsaka störningar och
2) Enheten måste godta eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till
oönskad användning.

Undertecknat av eller för tillverkaren :
Namn (skriftligt) :

Clement Magniez
53

Befattning :

Program Manager

Plats och datum för utgivning:

Amsterdam 23 aug 2016

Försäkran om överensstämmelse (3)

Försäkran om överensstämmelse

Vi, TomTom International BV

De Ruijterkade 154

1011 AC Amsterdam

Nederländerna

Intygar under uteslutande eget ansvar att vår produkt och i kombination med våra tillbehör:
Produktnamn:

TomTom Touch Fitness Tracker

Varumärke:

TomTom

Typ av modell:

1TA00

Accessoarer:

USB-kabel (modell: 4AT00)

till vilka denna deklaration hänför sig är i överensstämmelse med följande specifikationer:
ICES-003
Övrig information:
Den här enheten uppfyller kraven enligt ICES-003 regler för Kanada. Följande två villkor gäller för
användningen:
1) Enheten får inte orsaka störningar och
2) Enheten måste godta eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till
oönskad användning.

Undertecknat av eller för tillverkaren :
Namn (skriftligt) :
Befattning :

Clement Magniez

Program Manager

Plats och datum för utgivning:

Amsterdam 23 aug 2016
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Copyrightinformation
© 2016 TomTom. Med ensamrätt. TomTom och "tvåhandslogotypen" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör TomTom N.V. eller något av våra dotterbolag. Information om
begränsad garanti och slutanvändaravtal som gäller denna produkt finns på tomtom.com/legal.
Linotype, Frutiger och Univers är varumärken som tillhör Linotype GmbH registrerat på U.S. Patent
and Trademark Office och kan vara registrerade i vissa andra jurisdiktioner.
MHei är ett varumärke som tillhör The Monotype Corporation och kan vara registrerat i vissa
jurisdiktioner.
AES-kod
Programvaran som medföljer den här produkten innehåller AES-kod enligt upphovsrätt (c)
1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. Med ensamrätt.
Avtalsvillkor:
Vidaredistribuering och användning av den här programvaran (med eller utan ändringar) tillåts utan
betalning av avgifter eller royalty förutsatt att följande villkor uppfylls:
Distribueringar av källkoden måste innehålla copyrighttexten ovan, den här villkorslistan och
nedanstående ansvarsfriskrivning.
Binära distribueringar måste innehålla copyrighttexten ovan, den här villkorslistan och
nedanstående ansvarsfriskrivning i sin dokumentation.
Namnet på upphovsmannen används inte för att godkänna produkter som skapats med den här
programvaran utan särskilt skriftligt tillstånd.
Kaloriberäkningar
Kaloriberäkningar i den här produkten baseras på MET-värden från:
Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina
J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: en andra uppdatering av
koder och MET-värden. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
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