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Tässä käyttöoppaassa kerrotaan kaikki tarpeelliset tiedot uudesta TomTom Touch 
-fitnessmittaristasi. 

Mikä fitnessmittari on? 

TomTom Touch mittaa aktiivisuuttasi koko päivän ja auttaa sinua olemaan entistä aktiivisempi.  

Mitkä ovat laitteen tärkeimmät ominaisuudet? 

TomTom Touch -fitnessmittarissa on kosketusnäyttö, ja sillä voi seurata askeleita, kaloreita, 
aktiivista aikaa, matkaa, unta ja sykettä. 

Vihje: vaikka tämä on TomTom-tuote, siinä ei ole GPS-ominaisuutta eikä sillä voi navigoida. Jos 
tarvitset tuotteen, joka tallentaa juoksu- ja pyöräilyreittisi kartalle ja laskee nopeuden, tahdin ja 

matkan tarkasti, kokeile TomTom GPS -urheilukelloa. 

Tutustuminen kannattaa aloittaa seuraavista käyttöoppaan osioista: 

 Pika-aloitus 

 Tietoja fitnessmittaristasi 

 Fitnessmittarin asettaminen ranteeseen 

 Fitnessmittarin lataaminen 

 Fitnessmittari ja vesi 

Vihje: lisäksi osoitteessa tomtom.com/support on usein kysyttyjä kysymyksiä. Valitse TomTom 

Touch luettelosta tai kirjoita hakusana.  

Toivotamme mukavia lukuhetkiä ja hauskoja kuntoiluelämyksiä TomTom Touch -fitnessmittarin 
parissa!  

Tervetuloa 
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Tietoja fitnessmittarista 

 

1. Rannekkeen kiinnike – varmista, että TomTom Touch on kunnolla kiinni, työntämällä 
molemmat tapit rannekkeeseen. 

2. Kosketusnäyttö – tarkastele aktiivisuuden mittaustilastoja ja eri tiloja pyyhkäisemällä 
kosketusnäyttöä. 

Siirry kellonäytön yläpuolella oleviin näyttöihin pyyhkäisemällä ALAS. Näitä ovat seuraavat 
näytöt: 

 Syke 

 Harjoitustila 

Siirry kellonäytön alapuolella oleviin näyttöihin pyyhkäisemällä YLÖS. Näitä ovat seuraavat 
näytöt: 

 Askeleet 

 Energia tai kulutetut kalorit 

 Matka 

 Aktiivinen aika 

 Unen kesto 

Vihje: näytöt osoittavat myös edistymisen tavoitetta kohti, jos sellainen on määritetty. 

3. Pyöreä tavoitekuvake – jos sinulla on päivittäinen aktiivisuustavoite, valitsemasi tiedon tai 
kellon yläpuolella näkyy pyöreä tavoitekuvake. Kuvake voi näyttää esimerkiksi askeleet. 
Tavoitekuvake täyttyy päivittäin sen mukaan, kuinka lähelle pääset tavoitettasi. 

Vihje: oletustavoite on 10 000 askelta. 

4. Kellonäyttö – kun herätät laitteen painamalla painiketta, näet kellonäytön ja kellonajan. 
Tarkastele tietoja ja tiloja pyyhkäisemällä kellonäytössä ylös- tai alaspäin. 

5. Painike – painamalla painiketta voit herättää fitnessmittarin ja yhdistää mittarin älypu-
helimeen. 

Huomautus: ALAS pyyhkäiseminen tarkoittaa sormen liu'uttamista kosketusnäytön pituussuun-

nassa ylhäältä alas ja YLÖS pyyhkäiseminen vastaavasti sormen liu'uttamista alhaalta ylös.  
 

Fitnessmittari 
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Fitnessmittarin asettaminen ranteeseen 

On tärkeää huomioida se, miten pidät TomTom Touch -fitnessmittaria ranteessasi, koska se voi 
vaikuttaa sykemittarin toimintaan. Lisätietoja anturin käyttämisestä on kohdassa Sykemittari. 

Jos sinulla on ongelmia oikean sykeluvun saamisessa, varmista, että TomTom Touch on asetettu 
ranteeseen seuraavasti: 

 Ranneke on kiinnitetty ranteeseen napakasti mutta miellyttävästi. 

 Ranneke on ranneluun yläpuolella. 

 

 Sykemittari antaa tarkimmat tulokset lämmittelyn jälkeen.  

Tärkeää: ÄLÄ LIIKU ennen kuin laite havaitsee sykkeesi, jotta mittaus on mahdollisimman 
tarkka. 

 

Fitnessmittarin puhdistaminen 

Fitnessmittarin puhdistaminen on tärkeää varsinkin silloin, kun olet hikoillut.  

 Puhdista rasva tai lika mittarista pyyhkimällä se miedolla saippualla kostutetulla liinalla.  

 Älä käytä käsi- tai vartalosaippuaa, käsitiskiainetta, käsidesinfiointiainetta, puhdistusliinoja tai 
yleispuhdistusaineita, koska rannekkeen alle jääneet jäänteet saattavat ärsyttää ihoa.  

 Kuivaa mittari huolellisesti, ennen kuin otat sen taas käyttöön. Fitnessmittari on vesitiivis, 
mutta märän rannekkeen pitkäaikainen käyttö voi ärsyttää ihoa. 

 Älä altista fitnessmittaria liuottimien kaltaisille vahvoille kemikaaleille äläkä naarmuta tai 
vahingoita sykemittarialuetta mittaria puhdistaessasi. 

 Jos sinulla on ekseema, allergioita tai astma, kannettava laite aiheuttaa todennäköisemmin 
ihoärsytystä tai allergiaa. Riippumatta siitä, onko sinulla edellä mainittuja vaivoja, lopeta 
mittarin käyttö, jos havaitset ranteen ihon punoitusta tai ärtymistä. Jos oireet jatkuvat yli 
2–3 päivää sen jälkeen, kun olet lopettanut mittarin käytön, ota yhteyttä ihotautilääkäriin. 

 
 

Sykemittari 

TomTom Touch -fitnessmittarissa on sisäänrakennettu sykemittari, joka auttaa sinua harjoit-
telemaan tehokkaammin. 
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Mittarin toiminta 

Mittari mittaa sykettä mittaamalla verenkierron muutoksia valon avulla. Tämä tapahtuu ranteen 
päällä niin, että valo paistaa ihon läpi ihon alla oleviin hiussuoniin, jolloin mittari havaitsee 
valonheijastusten muutokset. 

Kehon rasvaprosentti tai ihokarvat eivät vaikuta sykemittarin toimintaan. Sykemittarin toimintaan 
vaikuttavat kuitenkin se, miten TomTom Touch -fitnessmittaria pidetään ranteessa, ihonväri, 
ihotyyppi sekä mahdollinen alkulämmittely. 

Sykemittarin käyttäminen 

Lisätietoja fitnessmittarin tehokkaasta käytöstä on kohdassa Fitnessmittarin asettaminen 
ranteeseen. Jatkuva sykkeen seuranta on oletusarvoisesti KÄYTÖSSÄ. 
 

Mittarin irrottaminen rannekkeesta 

Sinun on irrotettava TomTom Touch rannekkeesta, kun haluat ladata sen tai yhdistää sen Sports 
Connectiin tietokoneen avulla. 

Irrota TomTom Touch rannekkeesta seuraavasti: 

1. Paina mittarin yläosaa, kunnes mittari irtoaa rannekkeesta.  

 

2. Aseta TomTom Touch takaisin rannekkeeseen toistamalla vaihe 1 päinvastaiseen suuntaan eli 
asettamalla mittari painikepuoli edellä rannekkeeseen. 
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Fitnessmittarin lataaminen 

Tärkeää: voit ladata TomTom Touch -fitnessmittarin tietokoneella tai millä tahansa 
USB-seinälaturilla.  

Lataa TomTom Touch seuraavasti: 

1. Irrota TomTom Touch rannekkeesta. Lisätietoja on kohdassa Kellon irrottaminen rannekkeesta. 

2. Yhdistä mukana toimitetun micro-USB-kaapelin pieni liitin mittariin. 

3. Yhdistä iso USB-liitin tietokoneeseen tai seinälaturiin. 

4. TomTom Touch -fitnessmittarin lataus alkaa, ja seuraavat animoidut kuvakkeet näkyvät: 

 

Huomautus: osa markkinoilla olevista micro-USB-kaapeleista ei tue sekä latausta että tiedonsi-
irtoa. Mukana toimitettu kaapeli tukee molempia, joten voit siirtää sen avulla tietoja Sports 

Connectiin. 
 

Tallennustila 

Voit tallentaa TomTom Touch -fitnessmittariin harjoitustiedot useiden päivien ajalta. 

Kun TomTom Touch on yhdistetty Sports Connectiin tai Sports-mobiilisovellukseen, kaikki tiedot 
poistetaan automaattisesti ja ladataan Sports-tilillesi. 
 

Akun tiedot 

Akunkesto 

Jopa 5 päivää. 

Latausajat 

 90 prosentin lataus: 40 min 

 Täysi (100 %) lataus: 1 h 

Vihjeitä akunkeston parantamiseen 

 Poista puhelimen ilmoitukset käytöstä Sports-mobiilisovelluksessa. 

 Poista ympärivuorokautinen sykkeen seuranta käytöstä Sports-mobiilisovelluksessa. 

Tämä toiminto on oletuksena poissa käytöstä, koska se voi kuluttaa akkua, jos se on käynnissä 
vahingossa.  

 Jos poistat puhelimen Bluetooth-toiminnon käytöstä, TomTom Touch -fitnessmittarin akku kuluu 
nopeammin. Kun puhelimen Bluetooth®-toiminto on käytössä, tiedonsiirto laitteiden välillä 
kuluttaa vähemmän virtaa. Pidä TomTom Touch pariliitetyn mobiililaitteen Bluetooth-yhteyden 
kantama-alueella. 

 Jos et käytä TomTom Touch -fitnessmittarin kanssa puhelinta, nollaa TomTom Touch, jotta se ei 
etsi puhelinta. Jos olet yhdistänyt TomTom Touch -fitnessmittarin Sports-mobiilisovelluksen 
kanssa mutta et enää käytä TomTom Touch -fitnessmittarin kanssa puhelinta, TomTom Touch 
kuluttaa virtaa puhelimen etsimiseen. Tässä tapauksessa TomTom Touch kannattaa nollata, 
jotta se unohtaa puhelimen ja sen akku kestää kauemmin. 

 Yhdistä Sports Connectiin säännöllisesti, jotta saat uusimmat ohjelmistopäivitykset. Ohjelmis-
topäivitykset voivat sisältää virtaa säästäviä parannuksia. 

 Vältä laitteen käyttöä äärilämpötiloissa. Laitteen käyttölämpötila on –20–45 °C.   



9 
 
 

 
 

Kellon nollaaminen 

Nollaaminen 

TomTom Touch nollautuu joka kerta, kun se irrotetaan seinälaturista tai tietokoneesta. 

Tee tavallinen nollaus seuraavasti: 

1. Liitä TomTom Touch seinälaturiin tai tietokoneeseen. 

Odota, kunnes TomTom Touch -fitnessmittarissa näkyy akkusymboli. 

Jos käytät tietokonetta, odota kunnes Sports Connect on päivittänyt TomTom Touch 
-fitnessmittarin. 

2. Irrota TomTom Touch seinälaturista tai tietokoneesta. 

TomTom Touch -fitnessmittarin ohjelmisto käynnistyy uudelleen. TomTom Touch 
-fitnessmittarin tavallinen nollaus on nyt valmis. 

Tehdasnollaus 

Tärkeää: Kun valitset Sports Connectissa tehdasasetusten palautuksen, kaikki TomTom Touch 
-fitnessmittarin henkilökohtaiset tiedot ja asetukset poistetaan. Toimintoa ei voi peruuttaa. 

Tehdasnollaus kannattaa tehdä vain, jos se on viimeinen keino palauttaa TomTom Touch tai jos 
todella haluat poistaa kaikki tietosi ja asetuksesi. 

Tehdasasetusten palautuksessa TomTom Touch -fitnessmittarin ohjelmisto asennetaan uudelleen ja 
seuraavat tiedot poistetaan: 

 Harjoitukset. 

 Asetukset TomTom Touch -fitnessmittarissa ja Sports Connectissa. 

Huomautus: Jos käytät Sports-mobiilisovellusta, sinun on ehkä purettava älypuhelimen ja TomTom 
Touch -fitnessmittarin välinen pariliitos ja tehtävä pariliitos uudelleen seuraavasti: 

 Android™ – pura TomTom Touch -fitnessmittarin pariliitos Android-laitteen Bluetooth-asetusten 
valikosta. 

 iOS – siirry iOS-käyttöjärjestelmässä Bluetooth-asetusnäyttöön, valitse TomTom Touch 
-fitnessmittarin nimen perässä oleva (i)-kuvake ja valitse Unohda tämä laite. 

Tärkeää: kun palautat tehdasasetuksia, älä irrota TomTom Touch -fitnessmittaria, ennen kuin 
Sports Connect on palauttanut sen. Tämä voi kestää useita minuutteja. Tarkista kaikki mahdolliset 

Sports Connectissa näkyvät ilmoitukset, ennen kuin katkaiset yhteyden. 

Tee tehdasnollaus seuraavasti: 

1. Liitä TomTom Touch tietokoneeseen ja odota, kunnes Sports Connect on päivittänyt mittarin. 

2. Avaa Sports Connectin Asetukset-valikko napsauttamalla rataskuvaketta. 

3. Napsauta Nollaa-painiketta. 

4. Pidä TomTom Touch liitettynä, kun Sports Connect -ikkuna sulkeutuu. 

Sports Connect asentaa ohjelmiston TomTom Touch -fitnessmittariin. 

5. Pidä TomTom Touch liitettynä, kun Sports Connect avautuu. 

6. Määritä TomTom Touch -fitnessmittarin asetukset Sports Connectin ohjeiden mukaisesti. 
 

Fitnessmittari ja vesi 

TomTom Touch täyttää IPx7-vesitiiviysstandardin, joten sitä voi käyttää ulkona sateessa ja sisällä 
suihkussa, mutta sitä EI saa käyttää uitaessa. Fitnessmittari ei sisällä antureita uintitietojen 
tallentamiseen.  
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Sports Connectin lataaminen 

1. Lataa TomTom Sports Connect -sovellus osoitteesta tomtom.com/123 ja asenna se tie-
tokoneeseen. TomTom Sports Connect on ilmainen sovellus.  

2. Kun haluat liittää TomTom Touch -fitnessmittarin tietokoneeseen, paina mittarin yläreunaa, 
kunnes mittari irtoaa rannekkeesta.  

 

3. Liitä TomTom Touch tietokoneeseen mittarin mukana toimitetulla USB-kaapelilla. 

 

 

 

4. Odota, kunnes TomTom Touch on ladattu. Näytä akun varaustaso napauttamalla painiketta.  

Vihje: Voit ladata laitteen myös asentamatta Sports Connectia tietokoneeseen. Akun lat-

aaminen 90 prosentin varaukseen vie 40 minuuttia ja 100 prosentin varaukseen 1 tunnin. 

5. Sports Connect avautuu automaattisesti, kun TomTom Touch on liitetty tietokoneeseen.  

Aloita mittarin käyttö noudattamalla Sports Connectin näyttöön tulevia ohjeita, lataamalla 
ohjelmistopäivitykset ja rekisteröimällä laitteesi. 

Seuraavaksi: Kirjaudu sisään ja rekisteröidy 
 

Pika-aloitus 

http://www.tomtom.com/123
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Kirjaudu sisään ja rekisteröidy 

Sports-sivusto avautuu Sports Connect -määrityksen aikana. 

 

Luo tili tai kirjaudu nykyiseen tiliisi. 

Huomautus: Riippumatta siitä, luotko uuden tilin vai kirjaudutko olemassa olevalle tilille, 
varmista, että profiilitietosi (pituus, paino, ikä, sukupuoli) ovat oikein. Näitä tietoja tarvitaan, 

jotta aktiivisuutesi voidaan mitata tarkasti. 

Sports-sivustossa voit tarkastella harjoituksiasi, tilastojasi ja edistymistäsi. 

Tärkeää: liitä TomTom Touch tietokoneeseen säännöllisesti lataamista ja uusimpia ohjelmis-
topäivityksiä varten. 

Seuraavaksi: VALINNAINEN: Hanki Sports-mobiilisovellus 
 

VALINNAINEN: Hanki TomTom Sports -sovellus 

Tärkeää: vaikka TomTom Touch -fitnessmittaria voi käyttää ilman Sports-mobiilisovellusta, 
suosittelemme mobiilisovelluksen asentamista, jos käytössäsi on mobiililaite. Näin voit hyödyntää 

kaikki saatavilla olevat ominaisuudet. 

TomTom Sports -sovelluksella voit ladata ja analysoida harjoituksiasi sekä tarkastella tilastojasi 
milloin tahansa. Yhdistäminen Sports-sovellukseen on vapaaehtoista. Näet samat tiedot myös 
tietokoneen Sports Connect -ohjelman avulla. 

Lataa sovellus ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita. 

   Google Play™ 

 Apple App Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.Sports
https://itunes.apple.com/app/id1177411905
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Vihje: TomTom Touch käyttää Bluetooth Low Energy (BLE) -ominaisuutta siirtäessään tietoja 
TomTom Sports-sovelluksen kanssa. 

Tärkeää: Jos tarvitset apua pariliitoksen muodostamisessa TomTom Touch -fitnessmittarin ja 

puhelimen välille, katso kohta Pariliitos mobiililaitteen kanssa. 

Seuraavaksi: TomTom Touchin käyttäminen  
 

Päivittäisen aktiivisuuden mittaus 

Voit herättää näytön ja tarkistaa ajan napauttamalla painiketta. 

Kun siirryt pyyhkäisemällä kellotaulun alapuolella oleviin näyttöihin, voit tarkastella askeleita, 
kuljettua matkaa, kulutettuja kaloreita, unta ja aktiivista aikaa. 

Siirtymällä kellotaulun yläpuolella oleviin näyttöihin pyyhkäisemällä voit tarkistaa nykyisen sykkeesi 
tai aloittaa harjoituksen. 

 

Voit myös asettaa aktiiviseen aikaan tai harjoituksiin liittyvän tavoitteen Sports-mobiilisovelluksessa 
tai Sports-verkkosivustossa. Voit tarkastella tavoitteidesi edistymistä, ympärivuorokautista sykettä 
ja yleistä edistymistäsi synkronoimalla TomTom Touch -fitnessmittarin puhelimesi Sports 
-mobiilisovelluksen tai tietokoneesi Sports Connect -ohjelman kanssa. 
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Seuraavaksi: Harjoitustilan käyttäminen 
 

Harjoitustilan käyttäminen 

Voit käyttää harjoitustilaa kaikkien liikuntasuoritustesi aikana. Tämä käynnistettävä ja lopetettava 
toiminto seuraa kestoa, sykettä ja kulutettuja kaloreita sykkeesi perusteella. Tätä tilaa voi käyttää 
kaikessa muussa urheilussa paitsi uinnissa ja vesiurheilussa.  

Voit myös seurata kaikkea aktiivisuuttasi Sports-sovelluksessa tai Sports-sivustossa. 

Huomautus: Matka ei näy harjoituksen aikana TomTom Touch -fitnessmittarissa eikä 

sovelluksessa, koska TomTom Touch -fitnessmittarissa ei ole GPS-toimintoa. 

Tärkeää: TomTom Touch -fitnessmittaria voi käyttää suihkussa, mutta se vahingoittuu, jos sen 
kanssa uidaan tai hypätään veteen. 

1. Voit aloittaa harjoituksen urheilutilassa siirtymällä pyyhkäisemällä kellon yläpuolella oleviin 
näyttöihin, jossa näet harjoituskuvakkeen. 

 

2. Aloita harjoituksen tallentaminen painamalla painiketta lyhyesti. 

Värinä vahvistaa, että harjoitusta tallennetaan. 

3. Harjoituksen tallennuksen aikana voit herättää näytön painamalla painiketta kerran. Tämän 
jälkeen pyyhkäise ylöspäin, kunnes näkyviin tulee aktiivinen aika, kulutetut kalorit, syke ja 
kellonaika.  

4. Voit lopettaa harjoituksen tallentamisen herättämällä näytön yhdellä painikkeen painalluksella 
ja siirtymällä näyttöön, jossa näet lippukuvakkeen. Paina painiketta tämän jälkeen uudelleen 
tai kaksoisnapauta laitteen sivua, kunnes laite värisee ja näyttöön tulee valintamerkki. 

5. Kun olet tallentanut harjoituksen, voit synkronoida sen tiedot yhdistämällä TomTom Touch 
-fitnessmittarin puhelimesi Sports-mobiilisovellukseen tai Sports Connectiin tietokoneella. 

Vihje: harjoituksen päätyttyä voit jakaa harjoituksesi sosiaalisessa mediassa. 
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Pariliitos iOS-laitteen kanssa 

TomTom Sports -mobiilisovelluksella voit ladata harjoitustesi tiedot TomTom Touch 
-fitnessmittarista TomTom Sports -sovellukseen käyttämällä älypuhelinta. Tiedot voi ladata 
automaattisesti myös monille muille verkkosivustoille.  

Jos Sports-sovelluksesta on saatavilla uudempi versio, voit ladata sen App Storesta. Jos fitnessmit-
tarin ohjelmistosta on saatavilla uudempi versio, voit ladata sen Sports Connect -tietokoneohjelman 
avulla.  

Voit muodostaa pariliitoksen iOS-laitteesi ja fitnessmittarin välille seuraavasti: 

1. Fitnessmittarin on oltava kytketty virtalähteeseen. Jos liität mittarin tietokoneeseen, odota, 
kunnes Sports Connect -ohjelma on päivittänyt laitteesi ja jatka vasta sitten.  

2. Varmista, että iOS-laitteessasi on toimiva internet-yhteys.  

3. Varmista, että fitnessmittari ja iOS-laite ovat lähellä toisiaan. 

4. Varmista iOS-laitteen asetuksista, että Bluetooth on käytössä. 

5. Herätä fitnessmittarin näyttö painamalla painiketta. Pyyhkäise näyttöä, kunnes näet Bluetooth- 
ja älypuhelinkuvakkeet ja paina sitten painiketta uudelleen.  

6. Avaa Sports-mobiilisovellus ja valitse Aktivoi laitteesi -näytöstä Ranneke. 

7. Kun näytössä näkyy fitnessmittarin nimi, napauta nimeä. 

8. Anna iOS-laitteeseen fitnessmittarissa näkyvä PIN-koodi ja valitse sitten Pair (Tee pariliitos). 

Pariliitos laitteiden välille on nyt muodostettu. Jos pariliitoksen muodostamisessa on ongelmia, 
katso lisätietoja alla olevista vianmääritysohjeista. 

Jos avaat mobiilisovelluksen puhelimessa ja se yrittää muodostaa yhteyden fitnessmittariisi, sinun 
on ehkä herätettävä fitnessmittari painamalla painiketta.  

Vianmääritys 

Jos fitnessmittarin pariliitoksen muodostamisessa on ongelmia, noudata seuraavia ohjeita: 

 Varmista, että käytät uusinta TomTom Touch -ohjelmistoversiota. Jos uudempi versio on 
saatavilla, voit ladata sen Sports Connect -tietokoneohjelman avulla. 

 Varmista, että käytät mobiilisovelluksen uusinta versiota. Jos uudempi versio on saatavilla, se 
näkyy App Storessa. 

 Pura pariliitos fitnessmittarin ja iOS-laitteen väliltä ja yritä muodostaa pariliitos uudelleen 
seuraavasti: 

1. Siirry iOS-laitteessa Bluetooth-asetusnäyttöön, valitse fitnessmittarin nimen perässä oleva 
(i)-kuvake ja valitse Unohda tämä laite. Yritä muodostaa pariliitos fitnessmittariin 
uudelleen edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos pariliitoksen muodostaminen ei edel-
leenkään onnistu, noudata ohessa olevia vianmääritysohjeita. 

2. Käynnistä iOS-laite uudelleen. 

3. Poista Sports-mobiilisovellus ja asenna se uudelleen App Storesta. 

4. Poista Bluetooth käytöstä ja ota se uudelleen käyttöön. 

5. Käynnistä fitnessmittari uudelleen liittämällä se virtalähteeseen. 

Yhteys iOS-laitteen ja fitnessmittarin väliltä on nyt purettu ja laitteet nollattu. 

6. Käynnistä Sports-mobiilisovellus iOS-laitteessasi. 

7. Muodosta pariliitos edellä olevien ohjeiden mukaisesti (kohdasta 5 lähtien). 
 

Pariliitos mobiililaitteen kanssa 
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Pariliitos Android-laitteen kanssa 

TomTom Sports -mobiilisovelluksella voit ladata harjoitustesi tiedot TomTom Touch 
-fitnessmittarista TomTom Sports -sovellukseen käyttämällä älypuhelinta. Tiedot voi ladata 
automaattisesti myös monille muille verkkosivustoille.  

Ennen kuin muodostat pariliitoksen fitnessmittarin ja Android-laitteesi välille, varmista, että 
laitteessa on TomTom Sports -sovelluksen uusin versio ja että fitnessmittariin on asennettu uusin 
ohjelmistoversio. Jos Sports-sovelluksesta on saatavilla uudempi versio, voit ladata sen Play 
Kaupasta. Jos fitnessmittarin ohjelmistosta on saatavilla uudempi versio, voit ladata sen Sports 
Connect -tietokoneohjelman avulla.  

Voit muodostaa pariliitoksen Android-laitteesi ja TomTom Touch -fitnessmittarin välille seuraavasti: 

1. Varmista, että Android-laite on yhteensopiva TomTom Sports -sovelluksen kanssa. Saat 
lisätietoja yhteensopivista laitteista Google Play -kaupasta. 

2. Varmista, että älypuhelimessasi on toimiva internet-yhteys. 

3. Fitnessmittarin on oltava kytketty virtalähteeseen. Jos liität mittarin tietokoneeseen, odota, 
kunnes Sports Connect -ohjelma on päivittänyt laitteesi ja jatka vasta sitten.  

4. Varmista, että fitnessmittari ja Android-laite ovat lähellä toisiaan. 

5. Ota Bluetooth käyttöön Android-laitteen asetuksista. 

6. Käynnistä TomTom Sports -mobiilisovellus Android-laitteessasi. 

7. Herätä fitnessmittarin näyttö painamalla painiketta. Pyyhkäise näyttöä, kunnes näet Bluetooth- 
ja älypuhelinkuvakkeet ja paina sitten painiketta uudelleen.  

8. Valitse mobiilisovelluksen Aktivoi laitteesi -näytöstä Ranneke. 

Android-laitteen näytössä näkyy Searching (Haetaan). 

9. Kun näytössä näkyy rannekkeen nimi, napauta nimeä. 

10. Kun fitnessmittarin nimi näkyy hakunäytön luettelossa, napauta sitä ja hyväksy pariliitospyyntö. 

Tärkeää: tarkista, näkyykö fitnessmittarin pariliitospyyntö Androidin ilmoitusalueella. Joissakin 
Android-laitteissa pariliitosilmoitus näkyy Androidin ilmoitusalueella sen jälkeen, kun olet 
valinnut fitnessmittarin, johon haluat yhdistää. Joissakin Android-laitteissa näkyviin tulee 
ponnahdusikkuna, toisissa ei mitään. Laitteet, joissa pariliitospyyntö näkyy, pyytävät sinua 

hyväksymään pariliitoksen muutaman sekunnin kuluessa. 

11. Kirjoita fitnessmittarissa näkyvä PIN-koodi Sports-mobiilisovellukseen. 

12. Kun Sports-sovelluksen ja fitnessmittarin pariliitos on valmis, valitse Done (Valmis). 

Pariliitos fitnessmittarin ja Sports-sovelluksen välille on nyt muodostettu. Jos pariliitoksen 
muodostamisessa on ongelmia, katso lisätietoja alla olevista vianmääritysohjeista. 

Jos avaat mobiilisovelluksen puhelimessa ja se yrittää muodostaa yhteyden fitnessmittariisi, sinun 
on ehkä herätettävä fitnessmittari painamalla painiketta. Aloita synkronointi vetämällä näkyviin 
sovelluksen Harjoitukset-näyttö. Jos synkronointi sovelluksen kanssa ei onnistu, voit aina 
synkronoida harjoituksesi Sports-tietokoneohjelman avulla.  

Jos päivität Android-laitteen ohjelmiston uuteen versioon, sinun on yleensä purettava fitnessmit-
tarin pariliitos ja muodostettava se uudelleen alla olevien ohjeiden mukaan. 

Vianmääritys 

Vihje: Joissakin Android-puhelimissa sijaintipalveluiden on oltava käytössä. 

Jos fitnessmittarin yhdistäminen Sports-sovellukseen ei onnistu, suosittelemme mittarin ja 
Android-laitteen välisen pariliitoksen purkamista ja muodostamista uudelleen seuraavalla tavalla: 

1. Pura fitnessmittarin pariliitos Android-laitteen Bluetooth-asetukset-valikossa. Yritä muodostaa 
pariliitos fitnessmittariin uudelleen edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos pariliitoksen 
muodostaminen ei edelleenkään onnistu, noudata ohessa olevia vianmääritysohjeita.  

2. Poista Sports-mobiilisovellus ja asenna se uudelleen Google Play -kaupasta. 
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3. Käynnistä Android-laite uudelleen. 

4. Poista Bluetooth käytöstä ja ota se uudelleen käyttöön. 

5. Käynnistä fitnessmittari uudelleen liittämällä se virtalähteeseen. 

Yhteys Android-laitteen ja fitnessmittarin väliltä on nyt purettu ja laitteet nollattu. 

6. Käynnistä Sports-mobiilisovellus Android-laitteessasi. 

7. Muodosta pariliitos edellä olevien ohjeiden mukaisesti (kohdasta 7 lähtien). 
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Tietojen synkronointi 

Voit ladata eli synkronoida TomTom Touch -fitnessmittarissa olevat harjoitustietosi 
Sports-mobiilisovelluksen kanssa älypuhelimen avulla. Voit synkronoida tiedot myös liittämällä 
TomTom Touch -fitnessmittarin tietokoneeseen. 

Tärkeää: Kun olet ladannut akun, jonka virta on loppunut, ja irrotat TomTom Touch -fitnessmittarin 

virtalähteestä, näytössä vilkkuu aika 0:00. Tämä tarkoittaa, että TomTom Touch on synkronoitava. 

Synkronointi älypuhelimella 

1. Varmista, että puhelimen internet-yhteys toimii ja että puhelimen Bluetooth-toiminto on 
käytössä. 

2. Varmista, että TomTom Touch ja älypuhelin on yhdistetty toisiinsa pariliitoksella. 

3. Varmista, että TomTom Touch ja älypuhelin ovat lähellä toisiaan. 

4. Herätä TomTom Touch -fitnessmittarin näyttö napauttamalla painiketta. 

5. Avaa Sports-sovellus älypuhelimessa. 

6. Siirry Harjoitukset-näyttöön. 

7. Pyyhkäise alaspäin, kunnes näkyviin tulee vihreä ympyrä. 

Sovellus synkronoi harjoitustietojen asetukset TomTom Touch -fitnessmittarin kanssa. 

Synkronointi tietokoneella 

1. Kun haluat liittää TomTom Touch -fitnessmittarin tietokoneeseen, paina mittarin yläreunaa, 
kunnes mittari irtoaa rannekkeesta.  

 

Tietojen synkronointi mobiililaitteen 
kanssa 
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2. Liitä TomTom Touch tietokoneeseen mittarin mukana toimitetulla USB-kaapelilla. 

 

Sports Connect avautuu automaattisesti, kun TomTom Touch on liitetty tietokoneeseen.  

Sports Connect synkronoi harjoitustietojen asetukset automaattisesti TomTom Touch 
-fitnessmittarin kanssa. 

 

Vianmääritys 

Voit ladata eli synkronoida TomTom Touch -fitnessmittarissa olevat harjoitustietosi 
Sports-mobiilisovelluksen kanssa älypuhelimen avulla. Voit synkronoida tiedot myös liittämällä 
TomTom Touch -fitnessmittarin tietokoneeseen. 

Jos synkronoinnissa on ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja: 

iOS-laitteet 

 Varmista, että käytät uusinta TomTom Touch -ohjelmistoversiota. Jos uudempi versio on 
saatavilla, voit ladata sen Sports Connect -tietokoneohjelman avulla. 

 Varmista, että käytät mobiilisovelluksen uusinta versiota. Jos uudempi versio on saatavilla, se 
näkyy App Storessa. 

 Pura pariliitos fitnessmittarin ja iOS-laitteen väliltä ja yritä muodostaa pariliitos uudelleen 
seuraavasti: 

1. Siirry iOS-laitteessa Bluetooth-asetusnäyttöön, valitse fitnessmittarin nimen perässä oleva 
(i)-kuvake ja valitse Unohda tämä laite. Yritä muodostaa pariliitos fitnessmittariin 
uudelleen edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos pariliitoksen muodostaminen ei edel-
leenkään onnistu, noudata ohessa olevia vianmääritysohjeita. 

2. Käynnistä iOS-laite uudelleen. 

3. Poista Sports-mobiilisovellus ja asenna se uudelleen App Storesta. 

4. Poista Bluetooth käytöstä ja ota se uudelleen käyttöön. 

5. Käynnistä fitnessmittari uudelleen liittämällä se virtalähteeseen. 

Yhteys iOS-laitteen ja fitnessmittarin väliltä on nyt purettu ja laitteet nollattu. 

6. Käynnistä Sports-mobiilisovellus iOS-laitteessasi. 

7. Muodosta pariliitos kohdassa Pariliitos iOS-laitteen kanssa olevien ohjeiden mukaisesti 
vaiheesta 5 eteenpäin. 

Android-laitteet 

1. Pura fitnessmittarin pariliitos Android-laitteen Bluetooth-asetukset-valikossa. Yritä muodostaa 
pariliitos fitnessmittariin uudelleen edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos pariliitoksen 
muodostaminen ei edelleenkään onnistu, noudata ohessa olevia vianmääritysohjeita.  

2. Poista Sports-mobiilisovellus ja asenna se uudelleen Play Kaupasta. 

3. Käynnistä Android-laite uudelleen. 

4. Poista Bluetooth käytöstä ja ota se uudelleen käyttöön. 

5. Käynnistä fitnessmittari uudelleen liittämällä se virtalähteeseen. 
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Yhteys Android-laitteen ja fitnessmittarin väliltä on nyt purettu ja laitteet nollattu. 

6. Käynnistä Sports-mobiilisovellus Android-laitteessasi. 

7. Muodosta pariliitos kohdassa Pariliitos Android-laitteen kanssa olevien ohjeiden mukaisesti 
vaiheesta 7 eteenpäin. 
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Tietoja aktiivisuuden mittauksesta 

TomTom Touch -fitnessmittarilla voit mitata aktiivisuuttasi. Voit esimerkiksi: 

 luoda vartalotavoitteen rasvaprosentille, lihasmassalle tai painolle 

 luoda askeltavoitteen päivittäiselle tai viikoittaiselle askelmäärälle 

 luoda tavoitteen urheilulajille, kuten pyöräilylle, juoksulle tai saliharjoittelulle 

 seurata askelmäärää, aktiivista aikaa, kulutettuja kaloreita ja kuljettua matkaa 

 seurata päivä- ja viikkotavoitteiden edistymistä 

 ladata aktiivisuustietosi TomTom Sports -sivustoon ja TomTom Sports -mobiilisovellukseen. 

Oman aktiivisuuden tarkasteleminen Sportsissa 

Voit tarkastella edistymistäsi päivittäistä aktiivisuustavoitetta kohti Sports-mobiilisovelluksessa ja 
Sports-sivustossa. Niissä näkyvät TomTom Touch -fitnessmittaristasi viimeksi synkronoidut tiedot. 

Tutustu TomTom Sports -sovelluksen käyttöoppaaseen. 

 

TomTom Touch -fitnessmittarin tallentamat tiedot 

TomTom Touch seuraa automaattisesti unta ja aktiivista aikaa, kulutettuja kaloreita, askeleita ja 
matkaa. Laskelmat perustuvat sisäänrakennettujen syke- ja liikeanturien mittaamiin tietoihin ja 
käyttäjäprofiiliin, joka koostuu iästä, sukupuolesta, pituudesta ja painosta.  

Huomautus: koska TomTom Touch ei sisällä GPS-sirua, matkatilastot arvioidaan askelmäärän 
perusteella. 

Kunnon seuranta 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html


21 
 
 

 

Näet päivätilastot TomTom Touch -fitnessmittarin kellotaulun alapuolella olevista näytöistä 
pyyhkäisemällä. Tilastosi näkyvät myös Sports-sivustossa ja Sports-sovelluksessa, kun synkronoit 
TomTom Touch -fitnessmittarin.  

Sovelluksessa ja sivustossa voit tarkastella harjoituskohtaisia tilastoja, yleistä edistymistä sekä 
edistymistä mahdollisesti asettamiasi tavoitteita kohti.   

Vihje: näet myös ympärivuorokautiset syketietosi, jos olet ottanut käyttöön Ympärivuorokautinen 
syke -asetuksen Sports-sovelluksen Laite-valikosta. 

Aktiivisuuden mittauksen tarkkuus 

Aktiivisuuden mittauksen keräämien tietojen tarkoitus on kannustaa aktiiviseen ja ter-
veeseen  elämäntapaan. TomTom Touch seuraa aktiivisuuttasi anturien ja laskelmien avulla. 
Tietojen perusteella voidaan muodostaa arvio aktiivisuudestasi, mutta  askeleiden, unen ja 
kulutettujen kaloreiden määrä ja muut kerätyt tiedot eivät välttämättä ole täysin tarkkoja.  
 

Aktiivisuuden seuranta ympäri vuorokauden 

1. Voit tarkastella aktiivisuustietojasi pyyhkäisemällä näyttöä. 

Näet seuraavat tiedot: 

 Askeleet 

 Kuljettu matka 

 Aktiivinen aika 

 Unen kesto 

 Kulutetut kalorit 

2. Jos sinulla on päivittäinen aktiivisuustavoite, valitsemasi tiedon tai kellon yläpuolella näkyy 
pyöreä tavoitekuvake. Tavoitekuvake täyttyy päivittäin sen mukaan, kuinka lähelle pääset 
tavoitettasi. 

 

Vihje: voit asettaa tavoitteita ja tarkastella harjoitushistoriaasi Sports-sovelluksessa ja 
Sports-sivustossa. 
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Sykkeen seuranta 

TomTom Touch -fitnessmittarissa on valinnainen ympärivuorokautisen sykkeen seuranta. Kun 
ympärivuorokautinen sykkeen seuranta on käytössä, fitnessmittari tarkistaa sykkeesi säännöllisin 
välein päivällä ja yöllä. Syketiedot tarkentavat kalorien kulutusta ja aktiivista aikaa koskevia 
arvioita ja antavat hyvän yleiskuvan päivittäisestä aktiivisuudestasi. 

Huomaa: voit pidentää akunkestoa poistamalla ympärivuorokautisen sykkeen seurannan käytöstä, 
kun et tarvitse sitä. Ominaisuus on oletusarvoisesti KÄYTÖSSÄ. 

Voit tarkistaa sykkeesi seuraavasti: 

1. Herätä TomTom Touch painamalla painiketta. 

2. Pyyhkäise kellonäytössä kolme kertaa alaspäin, kunnes näet sydänkuvakkeen. 

3. Odota hetki, kunnes näet nykyisen sykkeesi lyönteinä minuutissa (bpm). 

 

4. Jos syke ei näy, yritä uudelleen napauttamalla painiketta. Voit myös kiinnittää TomTom Touch 
-fitnessmittarin rannekkeen tiukemmin ranteeseesi tai siirtää sitä ylöspäin ranteessasi. 

Sykkeen tarkasteleminen Sports-mobiilisovelluksessa 

Tutustu TomTom Sports -sovelluksen käyttöoppaaseen. 

Sykkeen tarkasteleminen Sports-verkkosivustossa 

1. Siirry osoitteeseen mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Valitse Kaikki lajit ja valitse sitten Aktiivisuuden mittaus. 

3. Valitse Kaikki ja valitse sitten Päivä 

4. Valitse sivun alalaidasta Keskimääräinen leposyke. 

Kun näet päiväkohtaisen sykkeesi, näet myös leposykearvosi ja keskimääräisen leposykkeesi, 
joka on laskettu kyseisten arvojen perusteella. Voit tarkastella leposykettäsi myös viikko-, 
kuukausi- tai vuositasolla. 

 

Askeleiden seuranta 

Askeleet mitataan ranteen liikkeiden perusteella. Päivittäiseksi tavoitteeksi on määritetty 
oletusarvoisesti 10 000 askelta. 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Vihje: harjoitusten aikana otetut askeleet lasketaan mukaan päivittäiseen aktiivisuuden 
mittaukseen. 

1. Herätä TomTom Touch painamalla painiketta. 

2. Pyyhkäise kellonäytössä kolme kertaa ylöspäin, kunnes näet askelkuvakkeen. 

Vihje: kellon alapuolella olevien näyttöjen järjestys määräytyy asettamasi tavoitteen mukaan. 

 

Näet päivän tämänhetkisen askelmäärän. 

Huomautus: edistymisesi päivätavoitetta kohti nollautuu keskiyöllä. 

Askelten tarkasteleminen Sports-mobiilisovelluksessa 

Tutustu TomTom Sports -sovelluksen käyttöoppaaseen. 

Askelten tarkasteleminen Sports-verkkosivustossa 

1. Siirry osoitteeseen mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Valitse Kaikki lajit ja valitse sitten Aktiivisuuden mittaus. 

3. Valitse Kaikki ja valitse sitten Päivä 

4. Valitse sivun alalaidasta Askeleet. 

Voit tarkastella askeleita myös viikko-, kuukausi- tai vuositasolla. 
 

Kalorien seuranta 

Vihje: kalorimittaus sisältää myös kehosi peruskalorikulutuksen eli perusaineenvaihdunnan. 
Tämän vuoksi TomTom Touch näyttää kalorimäärän herätessäsi aamulla, vaikka et ole vielä ollut 

aktiivinen. 

1. Herätä TomTom Touch painamalla painiketta. 

2. Pyyhkäise kellonäytössä kolme kertaa ylöspäin, kunnes näet liekkikuvakkeen. 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress


24 
 
 

 

Vihje: kellon alapuolella olevien näyttöjen järjestys määräytyy asettamasi tavoitteen mukaan. 

 

Näet päivän kalorikulutuksen tähän hetkeen saakka. 

Huomautus: edistymisesi päivätavoitetta kohti nollautuu keskiyöllä. 

Kulutettujen kalorien tarkasteleminen Sports-mobiilisovelluksessa 

Tutustu TomTom Sports -sovelluksen käyttöoppaaseen. 

Kulutettujen kalorien tarkasteleminen Sports-verkkosivustossa 

1. Siirry osoitteeseen mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Valitse Kaikki lajit ja valitse sitten Aktiivisuuden mittaus. 

3. Valitse Kaikki ja valitse sitten Päivä 

4. Valitse sivun alalaidasta Energia. 

Voit tarkastella kulutettuja kaloreita myös viikko-, kuukausi- tai vuositasolla. 
 

Aktiivisen ajan seuranta 

Vihje: aktiivinen aika tarkoittaa sitä, että askeltahtisi tai liikkeesi ylittää tietyn vähimmäisrajan 
yli 10 sekunnin ajan. 

1. Herätä TomTom Touch painamalla painiketta. 

2. Pyyhkäise kellonäytössä kolme kertaa ylöspäin, kunnes näet aikakuvakkeen. 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Vihje: kellon alapuolella olevien näyttöjen järjestys määräytyy asettamasi tavoitteen mukaan. 

 

Näet päivän aktiivisen ajan tähän hetkeen saakka. 

Huomautus: edistymisesi päivätavoitetta kohti nollautuu keskiyöllä. 

Aktiivisen ajan tarkasteleminen Sports-mobiilisovelluksessa 

Tutustu TomTom Sports -sovelluksen käyttöoppaaseen. 

Aktiivisen ajan tarkasteleminen Sports-verkkosivustossa 

1. Siirry osoitteeseen mysports.tomtom.com/app/progress. 

2. Valitse Kaikki lajit ja valitse sitten Aktiivisuuden mittaus. 

3. Valitse Kaikki ja valitse sitten Päivä 

4. Valitse sivun alalaidasta Aktiivinen aika. 

Voit tarkastella aktiivista aikaa myös viikko-, kuukausi- tai vuositasolla. 
 

Matkan seuranta 

Vihje: askeleet arvioidaan ranteen liikkeiden perusteella, ja matka arvioidaan askelten perus-

teella. 

1. Herätä TomTom Touch painamalla painiketta. 

2. Pyyhkäise kellonäytössä neljä kertaa ylöspäin, kunnes näet matkakuvakkeen. 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Vihje: kellon alapuolella olevien näyttöjen järjestys määräytyy asettamasi tavoitteen mukaan. 

 

Näet kuluneen päivän matkan. 

Huomautus: edistymisesi päivätavoitetta kohti nollautuu keskiyöllä. 

Matkan tarkasteleminen Sports-mobiilisovelluksessa 

Tutustu TomTom Sports -sovelluksen käyttöoppaaseen. 
 

Unen seuranta 

Tietoja unen seurannasta 

Voit seurata unesi määrää TomTom Touch -fitnessmittarin avulla. Voit esimerkiksi: 

 seurata, miten paljon nukut päivässä, viikossa, kuukaudessa tai vuodessa 

 ladata unen seurantatietosi TomTom Sports -sivustoon ja TomTom Sports -mobiilisovellukseen. 

Fitnessmittari mittaa unta liikkeen perusteella, ja oletuksena on, että jos et liiku tietyn kellonajan 
jälkeen iltapäivällä, olet unessa.  

Kello aloittaa uuden "yön" laskemisen päivän nollausajankohdasta, joka on kello 16.00. 

Unen seuranta 

Voit seurata untasi pitämällä TomTom Touch -fitnessmittaria nukkuessasi. Voit tarkistaa unen 
määrän edelliseltä yöltä seuraavasti: 

1. Herätä TomTom Touch painamalla painiketta. 

2. Pyyhkäise kellonäytössä viisi kertaa ylöspäin, kunnes näet unikuvakkeen. 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
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Vihje: kellon alapuolella olevien näyttöjen järjestys määräytyy asettamasi tavoitteen mukaan. 

 

Näet edellisen yön unen määrän. 

Huomautus: edistymisesi päivätavoitetta kohti nollautuu keskiyöllä. 

Unen seurantatietojen tarkastelu Sports-mobiilisovelluksessa 

Tutustu TomTom Sports -sovelluksen käyttöoppaaseen. 
 

Harjoitusten jakaminen 

Voit jakaa Sports-harjoituksiasi käyttämällä Sports-tilisi some-jakotoimintoa. 

Aloita jakaminen seuraavasti: 

1. Kirjaudu sisään Sports-palveluun.  

2. Valitse harjoitus Sportsin yleisnäkymästä. 

3. Napsauta Jaa-painiketta oikeassa yläkulmassa.  

4. Valitse esimerkiksi Facebook tai Twitter ja kirjoita jakoon oma kommenttisi! 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
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Harjoitustilan käyttäminen 

Voit käyttää harjoitustilaa kaikkien liikuntasuoritustesi aikana. Tämä käynnistettävä ja lopetettava 
toiminto seuraa kestoa, sykettä ja kulutettuja kaloreita sykkeesi perusteella. Tätä tilaa voi käyttää 
kaikessa muussa urheilussa paitsi uinnissa ja vesiurheilussa.  

Voit myös seurata kaikkea aktiivisuuttasi Sports-sovelluksessa tai Sports-sivustossa. 

Huomautus: Matka ei näy harjoituksen aikana TomTom Touch -fitnessmittarissa eikä 
sovelluksessa, koska TomTom Touch -fitnessmittarissa ei ole GPS-toimintoa. 

Tärkeää: TomTom Touch -fitnessmittaria voi käyttää suihkussa, mutta se vahingoittuu, jos sen 

kanssa uidaan tai hypätään veteen. 

1. Voit aloittaa harjoituksen urheilutilassa siirtymällä pyyhkäisemällä kellon yläpuolella oleviin 
näyttöihin, jossa näet harjoituskuvakkeen. 

 

2. Aloita harjoituksen tallentaminen painamalla painiketta lyhyesti. 

Värinä vahvistaa, että harjoitusta tallennetaan. 

3. Harjoituksen tallennuksen aikana voit herättää näytön painamalla painiketta kerran. Tämän 
jälkeen pyyhkäise ylöspäin, kunnes näkyviin tulee aktiivinen aika, kulutetut kalorit, syke ja 
kellonaika.  

4. Voit lopettaa harjoituksen tallentamisen herättämällä näytön yhdellä painikkeen painalluksella 
ja siirtymällä näyttöön, jossa näet lippukuvakkeen. Paina painiketta tämän jälkeen uudelleen 
tai kaksoisnapauta laitteen sivua, kunnes laite värisee ja näyttöön tulee valintamerkki. 

5. Kun olet tallentanut harjoituksen, voit synkronoida sen tiedot yhdistämällä TomTom Touch 
-fitnessmittarin puhelimesi Sports-mobiilisovellukseen tai Sports Connectiin tietokoneella. 

Vihje: harjoituksen päätyttyä voit jakaa harjoituksesi sosiaalisessa mediassa. 
 

Harjoitustila 
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Tietoja kulutettujen kalorien arvioinnista 

Kalorien kulutus arvioidaan sukupuolen, painon sekä harjoituksen tehokkuuden ja keston perusteel-
la. 

Harjoitustilassa kalorien kulutus lasketaan sykkeen perusteella.  

TomTom Touch laskee kalorien kulutuksen käyttämällä seuraavia MET-taulukoita: Ainsworth BE, 
Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover 
MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. 
Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581. 
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Tietoja tavoitteista 

Voit asettaa päivittäisiä tavoitteita, urheilulajitavoitteita ja vartalotavoitteita 
Sports-mobiilisovelluksessa tai Sports-sivustossa. Seuraavassa on kerrottu lisää Sports-sovelluksesta, 
mutta Sports-sivusto muistuttaa paljon sovellusta. 

Tärkeää: uudet tavoitteet tai nykyisten tavoitteiden muutokset synkronoidaan TomTom Touch 
-fitnessmittarin kanssa, kun yhdistät sen seuraavan kerran Sports-sovellukseen tai Sports Connectiin. 

Huomautus: Tämä on vain yksi esimerkki TomTom Touch -fitnessmittarin välilehdistä. Muita 
välilehtiä voi käyttää samaan tapaan. 

 

1. Napauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa nuolta pääset edelliseen näyttöön. 

2. Pyyhkäisemällä ylös tai alas voit vierittää näyttöä nopeasti. Koskettamalla, pitämällä ja 
vetämällä voi vierittää näyttöä hitaasti. 

Tavoitteiden asettaminen 
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3. Voit avata tavoitteen tietosivun napauttamalla tavoitetta. 

 

4. Napauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa nuolta pääset edelliseen näyttöön. 

5. Voit muuttaa tietoa napauttamalla tietoa. Valittu tieto näkyy vihreänä. 

6. Voit muuttaa tiedon arvoa napauttamalla plus- tai miinusmerkkiä. 

7. Voit ottaa tavoitteen käyttöön tai poistaa tavoitteen käytöstä napauttamalla tätä. Odota 
napauttamisen jälkeen hetki, jotta sovellus päivittää valinnan. 

 

 

Aktiivisuusmittauksen tavoitteen asettaminen 

Huomautus: et voi asettaa tavoitetta suoraan TomTom Touch -fitnessmittarissa, vaan sinun on 

käytettävä Sports-sovellusta tai Sports-sivustoa. 

10 000 askeleen aktiivisuusmittauksen tavoite on määritetty oletusarvoisesti. Kun otat TomTom 
Touch -fitnessmittarin käyttöön, se kehottaa sinua määrittämään aktiivisuusmittauksen tavoitteita. 

Voit asettaa päivittäisen aktiivisuustavoitteen tai muuttaa sitä Sports-sovelluksessa seuraavasti: 

1. Napauta valikossa TAVOITTEET . 

Näet näytön, jonka yläreunassa on askeltavoitteesi ja plusmerkkejä, joiden avulla voit lisätä 
urheilulaji- tai vartalotavoitteen. 

2. Napauta kynäkuvaketta askeltavoitteen alla. 

3. Valitse muutettava tieto kohdasta Askeleet, Matka, Kesto tai Energia. Tässä esimerkissä 
valitsemme Askeleet, ja kohta näkyy korostettuna. 

4. Vieritä alas ja muuta askelmäärää. 

5. Valitse Valmis. 
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6. Voit myös poistaa tavoitteen käytöstä napauttamalla kohtaa Poista tavoite käytöstä. 

Vihje: voit asettaa tavoitteita myös Sports-sivustossa. 

Huomautus: edistymisesi aktiivisuusmittauksen tavoitetta kohti nollautuu keskiyöllä. 

Tärkeää: uudet tavoitteet tai nykyisten tavoitteiden muutokset synkronoidaan TomTom Touch 

-fitnessmittarin kanssa, kun yhdistät sen seuraavan kerran. 
 

Urheilulajin tavoitteen asettaminen 

Huomautus: et voi asettaa tavoitetta suoraan TomTom Touch -fitnessmittarissa, vaan sinun on 
käytettävä Sports-sovellusta tai Sports-sivustoa. 

Voit käyttää harjoitustilaa kaikkien liikuntasuoritustesi aikana. Tämä käynnistettävä ja lopetettava 
toiminto seuraa kestoa, sykettä ja kulutettuja kaloreita sykkeesi perusteella. Voit käyttää tätä tilaa 
kaikessa urheilussa uimista ja vesiurheilua lukuun ottamatta.  

Voit asettaa urheilulajin tavoitteen seuraavasti Sports-sovelluksessa: 

1. Napauta HALLINTA-välilehteä. 

2. Valitse Tavoitteiden hallinta. 

Näkyviin tulee näyttö, jossa voit lisätä aktiivisuusmittauksen tavoitteen, urheilulajin tavoitteen 
tai vartalotavoitteen. 

3. Valitse tavoitteen tyyppi, esimerkiksi urheilulajin tavoite. 

4. Valitse urheilulaji luettelosta: Juoksu, Pyöräily, Juoksumatto jne. Tässä esimerkissä 
valitsemme Juoksun, ja kohta näkyy korostettuna. 

5. Selaa alaspäin ja valitse napauttamalla Mittaustapa, Ajanjakso ja Tavoite jokaiselle urheilula-
jille: 

 Harjoitukset – määritä, kuinka monta kertaa viikossa tai kuukaudessa aiot tehdä harjo-
ituksen. 

 Matka – määritä matka, jonka aiot saavuttaa viikossa tai kuukaudessa. 

 Aktiivinen aika – määritä aika, jonka aiot käyttää harjoitukseen viikossa tai kuukaudessa. 

6. Kun olet valmis, selaa alaspäin ja valitse Valmis. 

Vihje: voit asettaa tavoitteita myös Sports-sivustossa. 

Tärkeää: uudet tavoitteet tai nykyisten tavoitteiden muutokset synkronoidaan TomTom Touch 
-fitnessmittarin kanssa, kun yhdistät sen seuraavan kerran. 

Esimerkit harjoitustilan yleisnäkymästä ja leposykkeen kaavioista 
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Vihje: Tässä tuotteessa ei ole kehon koostumuksen mittaustoimintoa. Jos haluat tuotteen, joka 
mittaa kehon rasvaprosentin ja lihasmassan osuuden, kokeile TomTom Touch Cardio + Body 

Composition -fitnessmittaria. Voit myös käyttää vaakaa, joka mittaa kehon koostumuksen. 
 

Vartalotavoitteen asettaminen 

Huomautus: et voi asettaa tavoitetta suoraan TomTom Touch -fitnessmittarissa, vaan sinun on 
käytettävä Sports-sovellusta tai Sports-sivustoa. 

Vihje: Tässä tuotteessa ei ole kehon koostumuksen mittaustoimintoa. Jos haluat tuotteen, joka 
mittaa kehon rasvaprosentin ja lihasmassan osuuden, kokeile TomTom Touch Cardio + Body 

Composition -fitnessmittaria. Voit myös käyttää vaakaa, joka mittaa kehon koostumuksen. 

Voit seurata edistymistäsi asettamalla vartalotavoitteen Sportsin avulla.  

Voit asettaa vartalotavoitteen seuraavasti Sports-sovelluksessa: 

1. Napauta HALLINTA-välilehteä. 

2. Valitse Tavoitteiden hallinta. 

Näkyviin tulee näyttö, jossa voit lisätä aktiivisuusmittauksen tavoitteen, urheilulajin tavoitteen 
tai vartalotavoitteen. 

3. Valitse tavoitteen tyyppi, esimerkiksi vartalotavoite. 

4. Valitse Paino. 

5. Selaa alaspäin ja aseta tavoitepainosi. 

Vihje: voit muuttaa painoyksikköä profiilissasi Sports-sovelluksessa tai Sports-sivustossa. 

6. Kun olet valmis, selaa alaspäin ja valitse Valmis. 

Vihje: voit asettaa tavoitteita myös Sports-sivustossa. 

Tärkeää: uudet tavoitteet tai nykyisten tavoitteiden muutokset synkronoidaan TomTom Touch 

-fitnessmittarin kanssa, kun yhdistät sen seuraavan kerran. 
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Puhelimen ilmoitusten vastaanottaminen 

Ilmoitukset puheluista 

TomTom Touch -laitteesi ilmoittaa saapuvasta puhelusta värinällä ja näyttämällä puhelukuvakkeen. 
Voit poistaa tai hylätä kuvakkeen pyyhkäisemällä alaspäin. 

 

Puhelimen ilmoitukset 
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Ilmoitukset tekstiviesteistä 

TomTom Touch -laitteesi ilmoittaa vastaanotetusta tekstiviestistä värinällä ja näyttämällä 
viestikuvakkeen. Voit poistaa tai hylätä kuvakkeen pyyhkäisemällä alaspäin. 
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Tietoa asetuksista 

Kaikki TomTom Touch -fitnessmittarin asetukset määritetään Sports-mobiilisovelluksessa ja 
Sports-sivustossa. 

TomTom Touch -laitteessasi on seuraavat asetukset: 

 Ympärivuorokautinen syke 

 Puhelimen ilmoitukset 

 Profiili 

 Määritykset 

 Sykealueet 
 

Ympärivuorokautinen syke 

Voit ottaa ympärivuorokautisen sykkeen seurannan käyttöön tai pois käytöstä seuraavasti: 

1. Avaa Sports-sovellus puhelimessasi. 

2. Napauta Hallinta-välilehteä. 

3. Napauta ylhäällä olevaa laitteesi kuvaa. 

4. Siirrä säädin kohtaan Ympärivuorokautinen syke. 

Vihje: voit pidentää akunkestoa kytkemällä ympärivuorokautisen sykkeen seurannan pois 
käytöstä, kun et käytä sitä.  

Katso: Sykkeen seuranta 
 

Puhelimen ilmoitukset 

Voit ottaa puhelimen ilmoitukset käyttöön tai pois käytöstä seuraavasti: 

1. Avaa Sports-sovellus puhelimessasi. 

2. Napauta Hallinta-välilehteä. 

3. Napauta ylhäällä olevaa laitteesi kuvaa. 

4. Siirrä säädin kohtaan Puhelimen ilmoitukset. 

Katso: Puhelimen ilmoitusten vastaanottaminen 
 

Profiili 

Sinun on luotava profiili Sports-sovelluksessa tai Sports-sivustossa. Profiilisi lähetetään TomTom 
Touch -fitnessmittariin joka kerta, kun muodostat yhteyden Sportsiin. 

Määritä tietosi tekemällä seuraavat valinnat: 

 NIMI 

 SUKUPUOLI 

 SYNTYMÄAIKA 

 PITUUS 

 PAINO 

Profiilitietojasi käytetään seuraavasti: 

Asetukset 
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 Syntymäajan avulla TomTom Touch -laite voi laskea ikäsi, jota voidaan puolestaan käyttää 
maksimisykkeesi arvioimisessa. 

 Painon ja sukupuolen avulla laite voi laskea kalorit tarkemmin. 
 

Määritykset 

Voit muuttaa määrityksiä seuraavasti: 

Sports-verkkosivusto  

Valitse nimesi (oikeassa yläkulmassa) > Asetukset > Määritykset-välilehti. 

Sports-sovellus 

Valitse valikkokuvake > Tili > Profiili > Määritykset. 

Voit asettaa seuraavat määritykset: 

 PÄIVÄMÄÄRÄNÄYTTÖ 

 AIKANÄYTTÖ (sivulla 37) 

 PAINOYKSIKÖT 

 MATKAN YKSIKÖT 

 ENERGIAN YKSIKÖT 
 

Ajan näytön muuttaminen 

Voit vaihtaa kellonajan määrityksen 12- ja 24-tuntisen esitystavan välillä fitnessmittarissa 
seuraavasti: 

Sports-verkkosivusto 

1. Siirry Sports-sivuston asetusten määritykseen. 

2. Valitse Ajan näyttö, 12-tunnin kello tai 24 tunnin kello. 

3. Yhdistä fitnessmittari tietokoneeseen ja synkronoi asetukset. 

Sports-mobiilisovellus 

1. Napauta Sports -sovelluksessa Hallinta-välilehteä. 

2. Valitse Muokkaa profiilia. 

3. Valitse ASETUKSET. 

4. Valitse Ajan näyttö. 

5. Valitse 12-tunnin kello tai 24 tunnin kello. 

6. Valitse Päivitä 

Fitnessmittarin kellon esitystapa on nyt vaihdettu. 
 

Aikavyöhykkeen vaihtaminen 

Jos matkustat toiselle aikavyöhykkeelle, voit vaihtaa fitnessmittarin ajan tietokoneen tai puhelimen 
Sports-sovelluksen avulla. 

Sports-mobiilisovellus 

Voit vaihtaa aikavyöhykkeen puhelimella seuraavasti: 

1. Varmista, että puhelimesi Bluetooth-yhteys on käytössä.  

2. Avaa TomTom Sports -mobiilisovellus. 

3. Vedä näkyviin Harjoitukset-näyttö ja synkronoi mittarisi sovelluksen kanssa. 

Aikavyöhyke päivittyy automaattisesti puhelimen aikavyöhykkeen mukaan. 
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Sports-verkkosivusto 

Voit vaihtaa aikavyöhykkeen tietokoneella seuraavasti: 

1. Liitä mittari tietokoneeseen. 

2. Avaa Sports Connect.  

3. Avaa Asetukset-valikko napsauttamalla rataskuvaketta. 

4. Valitse kellon synkronoinnin valintaruutu ja päivitä aika irrottamalla ja yhdistämällä mittari.  

Aika päivittyy automaattisesti.  

 
 

Sykealueet 

Voit muuttaa sykealueitasi Sports-sivustossa. 

Valitse nimesi (oikeassa yläkulmassa) > Asetukset > Sykealueet-välilehti. 
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Huomautus: Sports-tili ei ole sama kuin TomTom- tai MyDrive-tili. Nämä kolme tiliä eivät ole 
yhteydessä toisiinsa. Voit liittää useita eri laitteita Sports-tiliin. 

TomTom Sports -tili on keskeinen tallennussijainti kaikille harjoituksillesi ja kuntotiedoille.  

Luo tili valitsemalla TomTom Sports Connectin painike tai siirtymällä suoraan verkkosivustoon 
mysports.tomtom.com. 

Voit siirtää harjoituksiasi alla Sports-tilille käyttämällä joko TomTom Sports Connectia tai TomTom 
Sports -sovellusta. 

Jos siirrät harjoituksesi TomTom Sports -tilille, voit tallentaa edelliset harjoituksesi sekä analysoida 
ja tarkastella niitä. Voit tarkastella kaikkia harjoituksiisi liittyviä mittaustuloksia. 
 

TomTom Sports -tili 

http://mysports.tomtom.com/
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TomTom Sports Connect tekee seuraavat asiat: 

 rekisteröi TomTom Touch -fitnessmittarisi Sports-tilisi kanssa 

 päivittää TomTom Touch -fitnessmittarin ohjelmiston, kun uusia ohjelmistoversioita on 
saatavilla 

 lataa harjoitustiedot Sports-tilillesi. 

Huomautus: TomTom Sports Connect -sovellus on täysin eri sovellus kuin MyDrive-sovellus.  

TomTom Sports Connectin asentaminen 

Katso ohjeet kohdasta Sports Connectin lataaminen. 

Tietokoneen yhteensopivuus 

TomTom Sports Connect on yhteensopiva seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: 

Windows® 

 Windows 10 

 Windows 8 – PC-versio 

 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 Sports Connect 
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 Sports -mobiilisovelluksella voit ladata ja analysoida harjoituksiasi sekä tarkastella tilastojasi 
milloin tahansa.  

TomTom Sports -sovellus tekee seuraavat asiat: 

 siirtää harjoitustiedot TomTom Sports -tilille automaattisesti, kun synkronoit sen TomTom 
Touch -fitnessmittarin kanssa 

 tarjoaa vaihtoehdon TomTom Sports Connect -sovellukselle harjoitustietojen siirtämiseen 
Sports-tilille. 

Tuetut puhelimet ja mobiililaitteet 

iOS-käyttöjärjestelmä 

Seuraavat puhelimet ja mobiililaitteet tukevat TomTom Sports -sovellusta: 

 iPhone 4 tai uudempi 

 iPod touch, 5. sukupolvi 

 iPad3 tai uudempi 

 kaikki iPad mini -laitteet. 

Android 

TomTom Sports -sovellus edellyttää Bluetooth Smart- (tai Bluetooth LE-) -yhteyttä ja vähintään 
Android 4.1 -käyttöjärjestelmäversiota yhteyden muodostamiseen fitnessmittarin kanssa. Monet 
Bluetooth Smart -ominaisuutta tukevat Android-laitteet on testeissä todettu yhteensopiviksi 
Sports-sovelluksen kanssa. Tarkista puhelimesi yhteensopivuus Sports-sovelluksen kanssa Google Play 
Kaupassa. 

Tärkeää: Google Play Kauppa ei ole saatavilla Kiinassa, jossa sovelluksemme on julkaistu 
Wandoujia-kaupassa.  

TomTom Sports -sovelluksen asentaminen 

Katso: Sports-mobiilisovelluksen hankkiminen 

TomTom Sports -mobiilisovellus 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
http://www.wandoujia.com/apps/com.tomtom.mysports
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Varoitukset ja käyttötarkoitus 

Käyttötarkoitus 

TomTom Touch mittaa sykettä ja laskee askeleita, kulutettuja kaloreita, käveltyä matkaa, aktiivista 
aikaa ja nukkumiseen käytettyä aikaa. Nämä tiedot auttavat pitämään kiinni aktiivisesta 
elämäntyylistä. 

Varoitukset 

TomTom Touch – yleinen varoitus 

 TomTom Touch ei ole lääketieteellinen laite, eikä sitä voi käyttää lääketieteelliseen diag-
nosointiin tai hoitoon.  Keskustele aina lääkärin kanssa, ennen kuin aloitat kuntoiluohjel-
man.   

 TomTom Touch on valmistettu Kiinassa. 

 Tämä laite ei ole lelu. Laite ja sen lisävarusteet sisältävät pieniä osia, jotka voivat aiheut-
taa tukehtumisvaaran. Pidä ne lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee akun, ota heti 
yhteys lääkäriin. 

 Tämän tuotteen tiettyjen toimintojen käyttö edellyttää TomTom Sports -sovelluksen käyt-
töoikeutta. 

TURVALLISUUSILMOITUS 

 Tässä tuotteessa on litiumpolymeeriakku, jota ei voi käsitellä tai vaihtaa. Pidä TomTom 
Touch lasten ulottumattomissa. Jos epäilet, että lapsi on niellyt mittarin tai työntänyt sen 
johonkin ruumiinaukkoonsa, ota heti yhteys lääkäriin. Muutoin voi aiheutua vakavia vammo-
ja. 

Sykemittari/anturi 

 Tämä sykemittari ei ole lääketieteellinen laite, eikä sitä voi käyttää lääketieteelliseen 
diagnosointiin tai hoitoon.  

 Muun muassa ulkoisten lähteiden aiheuttamat häiriöt ja heikko yhteys ranteeseen voivat 
estää tarkan sykemittauksen ja tietojen lähettämisen. TomTom sanoutuu irti kaikista täl-
laiseen epätarkkuuteen liittyvistä vastuista. 

 

Miten TomTom käyttää tietojasi 

Tietoja henkilötietojen käytöstä on osoitteessa: 

tomtom.com/privacy. 
 

Laite- ja akkuturvallisuus 

Laitteesi 

Tässä navigaattorissa on litiumioniakku.  

Älä pura, murskaa, taivuta, väännä, puhkaise tai revi laitetta. Älä käytä laitetta kosteassa, märässä 
ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä. Älä sijoita, säilytä tai jätä tuotetta kuumaan 
paikkaan, voimakkaaseen suoraan auringonvaloon, mikroaaltouunin lämmönlähteeseen tai sen 
lähelle tai painesäiliöön, äläkä altista sitä yli 50 °C:n lämpötiloille.  

Liite 

http://www.tomtom.com/privacy
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Vältä navigaattorin pudottamista. Jos laite putoaa, etenkin jos se putoaa kovalle pinnalle ja 
käyttäjä epäilee sen vaurioituneen, on otettava yhteyttä asiakastukeen. 

Jos laite tarvitsee laturia, käytä mukana toimitettua laturia. Katso osoitteesta tomtom.com 
lisätietoja laitteeseen hyväksytyistä latureista. 

Käyttölämpötilat 

–20 °C – 45 °C.  

Laitteen akku 

Älä tee muutoksia akkuun tai kokoa sitä osista uudelleen. Älä yritä laittaa vieraita esineitä akkuun 
äläkä upota sitä tai altista sitä vedelle tai muille nesteille. Älä altista akkua tulelle, räjähdyksille tai 
muille riskeille. 

Älä aiheuta akulle oikosulkua tai salli metallisten, sähköä johtavien esineiden koskettaa akun 
napoja. 

Käytä akkua vain järjestelmissä, joihin se on tarkoitettu. 

Varoitus: räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen. 

Älä poista tai yritä poistaa akkua, joka ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Jos akussa on ongelma, ota 
yhteys TomTomin asiakastukeen. 

Ilmoitettu akun käyttöikä on pisin mahdollinen akun käyttöikä. Akun enimmäiskäyttöikä saavutetaan 
ainoastaan tietyissä sääolosuhteissa. Akun arvioitu maksimikesto perustuu keskimääräiseen 
käyttöprofiilin. 

Lisätietoja akunkeston pidentämisestä on osoitteessa tomtom.com/batterytips. 

Jos näitä ohjeita ei noudateta, akku voi vuotaa happoa, kuumentua, räjähtää tai syttyä ja aiheuttaa 
loukkaantumisen tai vahinkoja. Älä puhkaise, avaa tai pura akkua. Jos akku vuotaa ja joudut 
kosketuksiin vuotaneiden nesteiden kanssa, huuhtele altistuneet kohdat perusteellisesti vedellä ja 
ota heti yhteys lääkäriin. Kun et aja, poista tuote ajoneuvosta turvallisuussyistä ja akunkeston 
pidentämiseksi ja säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa. Akku ei lataudu kylmässä (alle 0 °C / 32 
°F) eikä kuumassa (yli 45 °C / 113 °F). 

Akkujen hävittäminen 

TUOTTEEN SISÄLTÄMÄ AKKU ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ ASIANMUKAISESTI PAIKALLISTEN 
LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN MUKAISESTI JA PIDETTÄVÄ AINA ERILLÄÄN TALOUSJÄTTEESTÄ. TOIMIMALLA 
NÄIN SUOJELET YMPÄRISTÖÄ. KÄYTÄ TOMTOM-LAITTEEN KANSSA AINOASTAAN SEN MUKANA 
TOIMITETTUA DC-VIRTAJOHTOA (AUTOLATURI/AKUN KAAPELI), AC-SOVITINTA (KOTILATURI), 
HYVÄKSYTYSSÄ TELAKASSA TAI LIITTÄMÄLLÄ LAITE MUKANA TOIMITETULLA USB-KAAPELILLA 
TIETOKONEESEEN AKUN LATAAMISTA VARTEN. 

 

 

WEEE-direktiivi – sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen 

EU- ja ETA-alueilla tuotteessa tai sen pakkauksessa on roskasäiliön kuva direktiivin 2012/19/EU 
(WEEE) mukaan. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen tai lajittelemattoman yhdyskuntajätteen 
mukana. Tuotteen voi hävittää palauttamalla sen myyntipisteeseen tai paikalliseen jätteiden 
vastaanottolaitokseen kierrätystä varten.  

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/batterytips
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EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella roskasäiliön kuva ei välttämättä viittaa samaan asiaan. Lisätietoja 
paikallisista kierrätysmahdollisuuksista voi pyytää paikalliselta vastuuviranomaiselta. Loppukäyt-
täjän vastuulla on hävittää tuote paikallisten lakien mukaisesti.  

 

 

Radio- ja telepäätelaitedirektiivi 

TomTom vakuuttaa täten, että TomTomin tuotteet ja lisävarusteet täyttävät EU-direktiivin 
1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja sen muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimus-
tenmukaisuusvakuutus on osoitteessa tomtom.com/legal. 

 
 

Mallinumerot 

TomTom Touch Cardio Fitness Tracker: 1AT00 
 

Toimitukseen kuuluvat lisävarusteet 

 Latauskaapeli 

 Käyttöopas 
 

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset (EU) 

Kaikkien TomTom-tuotteiden EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat nähtävillä osoitteessa 

http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/ 
 

TomTom-fitnessmittareiden tekniset tiedot 

 

Akunkesto 
 

Jopa 5 päivää  

Näytön tarkkuus 
 

128 x 32 pikseliä  

Näytön koko 
 

5,58 x 22,38 mm  

Paksuus 
 

11,5 mm  

Paino 
 

10 g  

Ranteen koko 
 

121–169 mm (pieni) 140–206 mm (suuri) 

Virtalähde 
 

USB-kaapeli 5 v:n USB-syöttö, 500 mA:n tasavirta    

 
 

BF-tyypin laite 

 

 

http://www.tomtom.com/legal
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/
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Valmistusvuosi 

Valmistusvuosi: 2017 
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© 1992 - 2017 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. TomTom ja kahden käden muodostama logo 
ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerk-
kejä. Katso osoitteesta tomtom.com/legal tätä tuotetta koskeva rajoitettu takuu ja käyttöehto-
sopimukset. 

© 1992 - 2017 TomTom. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä materiaali on TomTomin tai sen 
toimittajien omaisuutta. Sitä suojaavat TomTomin tai sen toimittajien omistamat tekijänoikeudet 
ja/tai tietokantaoikeussuoja ja/tai muut immateriaalioikeudet. Tämän materiaalin käyttöön 
sovelletaan käyttöoikeussopimusta. Materiaalin luvaton kopiointi tai luovuttaminen aiheuttaa rikos- 
ja siviilioikeudellisia seuraamuksia. 

Linotype, Frutiger ja Univers ovat Linotype GmbH:n tavaramerkkejä, joilla on USPTO:n (United 
States Patent and Trademark Office) rekisteröinti ja jotka on ehkä rekisteröity myös tietyillä muilla 
oikeudenkäyttöalueilla. 
MHei on The Monotype Corporationin tavaramerkki, joka on ehkä rekisteröity tietyillä 
oikeudenkäyttöalueilla. 

Android, Google Now, Google Earth ja Get it on Google Play -merkki 

Android, Google Now, Google Earth, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tava-
ramerkkejä.  

Windows® 

Windows ja Windows Vista ovat joko Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.  

TWITTER 

TWITTER, TWEET, RETWEET ja Twitter-logo ovat Twitter, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerk-
kejä.  

Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac ja Download on the App Store -merkki 

Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on 
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.  

Bluetooth® 

 

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerk-
kejä. TomTom käyttää niitä lisenssin nojalla. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa 
omaisuutta.  

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés 
par TomTom sous licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur 
détenteur respectif.  

AES-koodi 

Tuotteen sisältämä ohjelmisto sisältää AES-koodin, jonka tekijänoikeudet omistaa Brian Gladman, 
Worcester, UK (c) 1998-2008. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Tekijänoikeustiedot 

http://www.tomtom.com/legal
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Lisenssiehdot: 

Tämän ohjelmiston jakelu ja käyttö (muutoksin tai ilman) on sallittua maksutta ja tekijänpalkkioit-
ta, mikäli seuraavia ehtoja noudatetaan: 

Edellä mainittu tekijänoikeuslausunto, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke on 
sisällytettävä lähdekoodin uudelleenjakeluihin. 

Edellä mainittu tekijänoikeuslausunto, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke on 
sisällytettävä binaarijakeluiden dokumentaatioon. 

Tekijänoikeuksien omistajan nimeä ei käytetä tämän ohjelmiston avulla valmistettujen tuotteiden 
mainostamiseen ilman nimenomaista kirjallista lupaa. 

Kalorien laskenta 

Tämän tuotteen kalorilaskenta perustuu seuraavassa julkaisussa julkaistuihin MET-arvoihin: 

Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina 
J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and 
MET values. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581. 
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