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Ez a kezelési kézikönyv mindazokat a tudnivalókat tartalmazza, amelyekre az új TomTom Touch 
készülékéhez szüksége lesz. 

Mi is pontosan az a fitnesz-tevékenységkövető? 

A TomTom Touch követi a nap során a tevékenységeit, és segíthet aktívabbá válni.  

Melyek a fontos funkciók? 

Az Ön TomTom Touch készüléke érintőképernyővel rendelkezik, és nyomon követi a lépéseket, a 
kalóriákat, az aktív időt, a távolságot, az alvást és a pulzusszámot. 

Tipp: Bár ez egy TomTom termék, nem rendelkezik GPS-szel, ezáltal nem végez navigációt. Ha 
olyan terméket keres, amely rögzíti a futásának és kerékpározásának útvonalát a térképen, 
illetve pontos sebességet, tempót, távolságtervezéseket biztosít, próbálja ki a TomTom GPS 

karórát. 

A kezelési kézikönyv néhány hasznos fejezete: 

 Rövid használati útmutató 

 A Fitness Tracker bemutatása 

 A Fitness Tracker viselése 

 A Fitness Tracker feltöltése 

 A Fitness Tracker és a víz 

Tipp: A tomtom.com/support oldalon gyakran ismételt kérdések (GYIK) is találhatók. Válassza ki 

a TomTom Touch készüléket, vagy adjon meg egy keresőkifejezést.  

Reméljük, örömmel forgatja majd ezt a kézikönyvet, és még nagyobb örömét leli majd a TomTom 
Touch készülékében, miközben edzettebbé válik!  

Üdvözöljük 
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A Fitness Tracker bemutatása 

 

1. A szíj becsatolásaTomTom Touch – dugja be mindkét pecket a szíjon, hogy a készüléke 
biztonságosan be legyen csatolva. 

2. Érintőképernyő – húzza el az ujját az érintőképernyőn a tevékenységkövetés mérőszámainak és 
a különböző módok áttekintéséhez. 

Húzza LEFELÉ az ujját a képernyők óra képernyője fölé való mozgatásához. Ezek a képernyők a 
következők: 

 Pulzus 

 Sportüzemmód 

Húzza FELFELÉ az ujját a képernyők óra képernyője alá való mozgatásához. Ezek a képernyők a 
következők: 

 Lépések 

 Elégetett energia vagy kalóriák 

 Távolság 

 Aktív idő 

 Alvás időtartama 

Tipp: Ezek a képernyők a célhoz (ha megad ilyet) viszonyított haladást is megmutatják. 

3. Kör alakú, célt jelző ikon – ha van napi aktivitással kapcsolatos célja, egy kör alakú, célt jelző 
ikon látható a kiválasztott mérőszám vagy óra fölött, megjelenítve pl. a lépéseket. Ez a célt 
jelző ikon minden nap, ahogy közeledik a célja eléréséhez, feltöltődik. 

Tipp: Alapértelmezés szerint 10 000 lépés van beállítva célként. 

4. Óra képernyő – amikor a gombot megnyomva felébreszti a készüléket, az óra képernyője 
látható rajta az idővel. Húzza felfelé és lefelé az ujját az óra képernyőjén a mérőszámok és 
módok megtekintéséhez. 

5. Gomb – nyomja meg a gombot a tevékenységkövető felébresztéséhez vagy az okostelefonhoz 
történő csatlakoztatáshoz. 

A Fitness Tracker 
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Megjegyzés: Az érintőképernyőn való lapozáshoz csúsztassa el az ujját az érintőképernyőn 
felülről lefelé hosszában, ha LEFELE szeretne lapozni, vagy csúsztassa az ujját alulról felfelé, ha 

FELFELE szeretne lapozni.  
 

A Fitness Tracker viselése 

Fontos, hogy miként viseli TomTom Touch készülékét, mivel ez hatással lehet a pulzusérzékelő 
teljesítményére. Az érzékelő működésével kapcsolatos további információkért tekintse meg A 
pulzusérzékelő című részt. 

Ha problémákat tapasztal a pontos pulzusszám kiszámítása során, ellenőrizze, hogy a TomTom 
Touch készülékét a következő módon viseli-e: 

 Szorosan illeszkedik, de nem túl szorosan, hogy az már kényelmetlen legyen. 

 A csuklócsont felett helyezkedik el. 

 

 A pulzusérzékelő akkor szolgáltatja a legpontosabb eredményeket, ha már bemelegített  

Fontos: A pontosság javítása érdekében NE MOZOGJON, amíg a készülék nem érzékeli a 
pulzusát. 

 

A Fitness Tracker tisztítása 

Fontos a fitnesz-tevékenységkövető tisztán tartása, különösen izzadás esetén.  

 Törölje át a tevékenységkövetőt egy nedves ruhával, és használjon enyhén szappanos oldatot az 
olaj vagy a szennyeződések eltávolításához.  

 Ne használjon kéz- vagy testmosó szappant, mosogatószert, kézfertőtlenítőket, törlőkendőket 
vagy háztartási tisztítószereket, melyek a szíj alatt rekedhetnek, és irritálhatják a bőrt.  

 Mindig alaposan szárítsa meg a tevékenységkövetőt, mielőtt újra felvenné. Bár a fit-
nesz-tevékenységkövető vízálló, ha hosszú időn keresztül viseli a nedves szíjat, az irritálhatja a 
bőrét. 

 Ne tegye ki a fitnesz-tevékenységkövetőt erős vegyi anyagoknak, például oldószereknek. Az 
eszköz tisztítása közben ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg a pulzusérzékelő 
területét. 

 Ha ekcémás, allergiás vagy asztmás, nagyobb valószínűséggel tapasztalhat bőrirritációt vagy 
allergiát egy hordható eszköz miatt. Akár szenved ilyen betegségekben, akár nem, ne viselje 
tovább a tevékenységkövetőt, ha piros lesz a csuklója, vagy irritációt tapasztal a bőrén. Ker-
essen fel egy bőrgyógyászt, ha 2-3 nappal azután is tapasztalja a tüneteket, hogy már nem viseli 
az eszközt. 
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A pulzusérzékelő 

A TomTom Touch beépített pulzusérzékelővel rendelkezik, ezáltal hatékonyabban tud edzeni. 

Az érzékelő működése 

A készülék a szívverése méréséhez fényt alkalmaz, hogy mérni tudja a véráramlásában végbemenő 
változásokat. Ezt úgy éri el, hogy a csuklóján átvilágít a bőrön, közvetlenül a bőr alatt lévő 
hajszálerekbe, és érzékeli a fényvisszaverődés változását. 

A pulzusérzékelő teljesítményét nem befolyásolja a testzsírszázaléka vagy a testszőrzete. Viszont 
HATÁSSAL VAN rá a TomTom Touch csuklón való elhelyezkedése, a bőrszíne, bőrtípusa, illetve hogy 
már bemelegített-e. 

A pulzusérzékelő használata 

A pulzusérzékelő által biztosítható legjobb teljesítmény érdekében tekintse meg A Fitness Tracker 
viselése című részt. A folyamatos pulzuskövetés alapértelmezés szerint be van kapcsolva. 
 

A készülék eltávolítása a szíjról 

Távolítsa el a TomTom Touch készülékét a csuklószíjról a feltöltéséhez, illetve a számítógépén 
keresztüli Sports Connect alkalmazáshoz való csatlakoztatáshoz. 

A TomTom Touch csuklószíjról való eltávolításához tegye a következőket: 

1. Erősen nyomja meg a készülék felső részét, amíg a készülék le nem pattan a szíjról.  
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2. A TomTom Touch csuklószíjra való visszahelyezéséhez kövesse fordított sorrendben az 1. lépést, 
és illessze először a készülék gombbal ellátott részét a szíjra. 

 

 

A Fitness Tracker feltöltése 

Fontos: A TomTom Touch készülékét számítógép vagy USB-s fali töltő segítségével töltheti fel.  

A TomTom Touch feltöltéséhez a következőket kell tennie: 

1. Távolítsa el a TomTom Touch készüléket a szíjról. További információkért lásd: A fit-
nesztevékenység-követő eltávolítása a szíjról. 

2. Csatlakoztassa a készüléket a micro-USB kábel kicsi csatlakozójához, melyet a csomaggal együtt 
kapott. 

3. Csatlakoztassa a nagyobb USB-csatlakozót a számítógépéhez vagy egy fali töltőhöz. 

4. A TomTom Touch megkezdi a töltést az alábbi animált ikonokat megjelenítve: 

 

Megjegyzés: Néhány megvásárolható micro-USB kábel nem teszi lehetővé a töltést és adatátvitelt 
EGYSZERRE. A dobozhoz mellékelt kábel mindkettőt lehetővé teszi, így adatokat továbbíthat a 

Sports Connect segítségével. 
 

Adattárolás 

A TomTom Touch több napnyi sporttevékenységet képes tárolni. 

Amikor a TomTom Touch készüléke a Sports Connect vagy a Sports mobilalkalmazáshoz csatlakozik, 
az összes tevékenységgel kapcsolatos adat automatikusan eltávolításra kerül, és a Sports fiókjába 
lesz feltöltve. 
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Akkumulátorral kapcsolatos információk 

Akkumulátor élettartam 

Akár 5 nap. 

Töltési idők 

 90%-os töltés: 40 perc 

 100%-os teljes feltöltés: 1 óra 

Tippek az akkumulátor élettartamának növeléséhez 

 Kapcsolja ki a telefonos értesítéseket a Sports mobilalkalmazásban. 

 Kapcsolja ki az egész napos pulzusmérést a Sports mobilalkalmazásban. 

Ez a funkció alapértelmezésként ki van kapcsolva, mert ha véletlenül bekapcsolva marad, 
lemeríti az akkumulátort.  

 Ha ki van kapcsolva telefonján a Bluetooth, akkor gyorsabban fog merülni a TomTom Touch 
akkumulátora. Az eszközök közötti energiahatékonyabb kommunikáció érdekében tartsa 
bekapcsolva telefonján a Bluetooth® funkciót. Tartsa a TomTom Touch készülékét a párosított 
mobileszközének Bluetooth hatótávolságán belül. 

 Ha nem használja TomTom Touch eszközét a telefonnal együtt, végezzen visszaállítást annak 
érdekében, hogy a TomTom Touch ne keresse a telefont. Ha párosította TomTom Touch 
eszközét a Sports mobilalkalmazással, de már nem használja a telefont a TomTom Touch 
eszközzel, akkor a TomTom Touch energiát fogyaszt azzal, hogy kapcsolódni próbál a telefon-
hoz. Ebben az esetben végezzen visszaállítást, hogy a TomTom Touch elfelejtse a telefont, és 
ezáltal tovább tartson az akkumulátor üzemideje. 

 Csatlakozzon rendszeresen a Sports Connect alkalmazáshoz, hogy megkapja a 
szoftverfrissítéseket. A szoftverfrissítések energiatakarékos fejlesztéseket tartalmazhatnak. 

 Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. A működési tartomány: -20 °C (-4 °F) – 45 °C (113 °F).   
 

A karóra visszaállítása 

Szoftver-visszaállítás 

Minden egyes alkalommal szoftver-visszaállítás történik, amikor a TomTom Touch készüléket 
leválasztja a fali töltőről vagy a számítógépről. 

A szoftver-visszaállítás érdekében kövesse a következő lépéseket: 

1. Csatlakoztassa a TomTom Touch készülékét fali töltőhöz vagy számítógéphez. 

Várja meg, amíg az akkumulátor szimbóluma megjelenik a TomTom Touch kijelzőjén. 

Számítógép használata esetén várja meg, amíg a Sports Connect befejezi a TomTom Touch 
frissítését. 

2. Válassza le a TomTom Touch készülékét a fali töltőről vagy a számítógépről. 

A TomTom Touch készüléken lévő szoftver újraindul. Ezzel elvégezte a szoftver-visszaállítást a 
TomTom Touch készülékén. 

Gyári visszaállítás 

Fontos: Amikor gyári visszaállítást végez a Sports Connect alkalmazáson, minden személyes adat és 
beállítás törlésre kerül a TomTom Touch készülékén. Ez a művelet nem vonható vissza. 

A gyári visszaállítást csak végső megoldásként használja, vagy abban az esetben, ha minden adatot 
és beállítást el szeretne távolítani a TomTom Touch készülékéről. 

A gyári visszaállítás újratelepíti a TomTom Touch szoftverét, illetve eltávolítja a következő 
adatokat: 

 A tevékenységeit. 
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 A TomTom Touch készüléke és a Sports Connect alkalmazás beállításait. 

Megjegyzés: Ha Sports mobilalkalmazást használ, felejtesse el az okostelefonjával a TomTom Touch 
készülékét, majd párosítsa őket újra a következő módon: 

 Android™ – Az Android készüléke Bluetooth beállítások menüjében párosítsa vagy felejtesse el a 
TomTom Touch készülékét, 

 iOS – Lépjen az iOS Bluetooth beállítások képernyőjére, kattintson az (i) ikonra a TomTom 
Touch neve mögött, majd válassza A készülék elfelejtése lehetőséget. 

Fontos: A gyári visszaállítás során ne válassza le a TomTom Touch készüléket, amíg a Sports 
Connect alkalmazás be nem fejezi a készülék visszaállítását. Ez a művelet néhány percet vehet 
igénybe. Tekintse meg a Sports Connect alkalmazás által megjelenített üzeneteket, mielőtt 

leválasztaná az eszközt. 

A gyári visszaállítás érdekében kövesse a következő lépéseket: 

1. Csatlakoztassa a TomTom Touch készüléket a számítógéphez, majd várja meg, amíg a Sports 
Connect befejezi a készülék frissítését. 

2. Kattintson a Sports Connect alkalmazás fogaskerék ikonjára a Beállítások menü megnyitásához. 

3. Kattintson az Újraindítás gombra. 

4. Hagyja csatlakoztatva a TomTom Touch készülékét, amikor a Sports Connect alkalmazás ablaka 
bezárul. 

A Sports Connect ezt követően telepíti a szoftvert a TomTom Touch készülékére. 

5. Hagyja csatlakoztatva a TomTom Touch készülékét, miközben a Sports Connect alkalmazás 
ablaka megnyílik. 

6. A TomTom Touch telepítéséhez kövesse a Sports Connect alkalmazásban megjelenő utasításo-
kat. 

 

A Fitness Tracker és a víz 

A TomTom Touch megfelel az IPx7 vízhatlansági szabványnak, így használhatja kültéren esőben, 
vagy a zuhany alatt, AZONBAN nem használható úszás közben. A fitnesz-tevékenységkövető nem 
rendelkezik érzékelőkkel az úszási adatai méréséhez.  

 



11 
 
 

 

A Sports Connect letöltése 

1. Töltse le a TomTom Sports Connect alkalmazást a tomtom.com/123 weboldalról, és telepítse a 
számítógépére. A TomTom Sports Connect alkalmazás ingyenesen beszerezhető.  

2. A TomTom Touch számítógéphez történő csatlakozásához erősen nyomja meg a készülék felső 
részét, amíg az le nem pattan a szíjról.  

 

3. A TomTom Touch eszközhöz kapott USB-kábel segítségével csatlakoztassa az eszközt a 
számítógéphez. 

 

 

 

4. Várja meg, amíg a TomTom Touch feltöltődik. Érintse meg a gombot az akkumulátor töltöttségi 
szintjének megtekintéséhez.  

Tipp: A Sports Connect számítógépre történő telepítése nélkül is töltheti eszközét. Az akku-
mulátor 90%-os feltöltése 40 percet vesz igénybe, a 100% töltése pedig 1 órát. 

5. A Sports Connect automatikusan megnyílik, amikor TomTom Touch csatlakozik a számítógéphez.  

Kövesse a Sports Connect képernyőn megjelenő útmutatásait a kezdőlépésekhez, töltse le a 
szoftverfrissítéseket, és regisztrálja eszközét. 

Következő rész: Feliratkozás és regisztráció 

Rövid használati útmutató 

http://www.tomtom.com/123
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Feliratkozás és regisztráció 

A Sports Connect alkalmazásban való telepítés közben megnyílik a Sports weboldal. 

 

Hozzon létre egy fiókot, vagy jelentkezzen be egy meglévő fiókkal. 

Megjegyzés: Amikor fiókot hoz létre, vagy már meglévő fiókkal jelentkezik be, gondoskodjon a 
profilinformációi (magasság, súly, életkor, nem) megfelelő kitöltéséről. Ezek az információk a 

tevékenysége pontos nyomon követéséhez szükségesek. 

A Sports weboldalon megtekintheti a tevékenységeit, statisztikáit és előrehaladását. 

Fontos: Csatlakoztassa rendszeresen a TomTom Touch készülékét a számítógépéhez a töltéséhez és 

a legújabb szoftverfrissítések beszerzéséhez. 

Következő rész: OPCIONÁLIS: A Sports mobilalkalmazás beszerzése 
 

OPCIONÁLIS: A TomTom Sports alkalmazás beszerzése 

Fontos: Bár a TomTom Touch készülékét a Sports mobilalkalmazás nélkül is használhatja, 
javasoljuk, hogy telepítse a mobilalkalmazást, ha rendelkezik mobileszközzel, hogy teljes 
mértékben ki tudja használni az elérhető összes funkciót. 

A TomTom Sports alkalmazás lehetővé teszi a tevékenységei feltöltését és elemzését, illetve a 
statisztikái menet közbeni megtekintését. A Sports alkalmazáshoz történő csatlakozás opcionális, és 
ugyanezeket az információkat láthatja a Sports Connect számítógépen történő használatával. 

Töltse le az alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

   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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Tipp: A TomTom Touch készüléke Bluetooth Low Energy (BLE) kapcsolódási funkciót használ a 
TomTom Sports alkalmazással való kommunikációhoz. 

Fontos: TomTom TouchHa több segítségre van szüksége a telefonnal történő párosításához, olvassa 

el a Párosítás a mobileszközével részt. 

Következő rész: A TomTom Touch használata  
 

Napi tevékenységek követése 

Érintse meg a gombot a kijelző felébresztéséhez, és az idő megtekintéséhez. 

Húzza el az ujját a számlap alatti képernyőkhöz, és tekintse meg a lépésekre, megtett távolságra, 
elégetett kalóriákra, alvási és aktív időre vonatkozó aktivitási statisztikáit. 

Húzza el az ujját a számlap feletti képernyőkhöz az aktuális pulzusszám megtekintéséhez vagy egy 
tevékenység indításához. 

 

Emellett beállíthat aktív időre vagy sporttevékenységre vonatkozó célt a Sports mobilalkalmazásban 
vagy a Sports weboldalán. A céllal kapcsolatos előrehaladás, az egész napos pulzusszám, a 
tendenciák és általános előrehaladás megtekintéséhez szinkronizálja TomTom Touch készülékét a 
telefonján lévő Sports mobilalkalmazással vagy a számítógépe Sports Connect alkalmazásával. 
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Következő rész: A Sportüzemmód használata 
 

A Sportüzemmód használata 

A Sportüzemmód az összes sporttevékenységéhez használható. Ez az indítási/leállítási mód rögzíti 
az időt, pulzusszámot és elégetett kalóriákat a pulzusszáma alapján. Ezt a módot bármilyen más 
sportághoz lehet használni az úszás és a vízisportok kivételével.  

A Sports alkalmazás és a Sports weboldal segítségével is nyomon követheti az összes tevékenységét. 

Megjegyzés: A távolság nem látható a sporttevékenység közben a TomTom Touch eszközön vagy 

az alkalmazásban, mert a TomTom Touch nem rendelkezik GPS-szel. 

Fontos: Zuhanyzás közben viselheti a TomTom Touch készüléket, de az megsérül, ha viselése 
közben úszik vagy vízbe ugrik. 

1. Egy tevékenység Sportüzemmódban való megkezdéséhez húzza fel az ujját az óra fölötti 
képernyőkhöz, ahol láthatja a testmozgás ikont. 

 

2. Nyomja meg röviden a gombot a tevékenységrögzítés indításához. 

Egy rezgés jelzi, hogy a tevékenység rögzítésre kerül. 

3. Egy tevékenység rögzítése közben nyomja meg egyszer a gombot a képernyő felébresztéséhez, 
majd húzza felfelé az ujját addig, amíg meg nem jelenik az aktív idő, az elégetett kalóriák, a 
pulzusszám és az idő.  

4. Egy tevékenység rögzítésének leállítása érdekében nyomja meg egyszer a gombot a képernyő 
felébresztéséhez, húzza az ujját, amíg meg nem jelenik a Cél zászló, majd nyomja meg ismét a 
gombot, vagy érintse meg kétszer az eszköz oldalát, amíg rezgést nem észlel, és meg nem 
jelenik egy pipa a képernyőn. 

5. Egy tevékenység rögzítése után szinkronizálja azt úgy, hogy a telefonján lévő Sports mobi-
lalkalmazáshoz vagy a számítógépén lévő Sports Connect alkalmazáshoz csatlakoztatja a 
TomTom Touch eszközét. 

Tipp: Az edzést követően megoszthatja a tevékenységeit a közösségi oldalakon. 
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Párosítás az iOS eszközével 

Az okostelefonját használva a TomTom Sports mobilalkalmazás segítségével feltöltheti tevéken-
ységekkel kapcsolatos adatait a TomTom Touch eszközről a TomTom Sports alkalmazásba. Számos 
egyéb weboldalra is lehetővé teszi az automatikus feltöltést.  

Ha a Sports alkalmazás újabb verziója érhető el, letöltheti azt az App Store áruházból. Ha a 
fitnesz-tevékenységkövetőjének újabb szoftververziója érhető el, azt a Sports Connect asztali 
alkalmazás segítségével töltheti le.  

Az iOS eszköze fitnesz-tevékenységkövetőjével való párosításához kövesse az alábbi lépéseket: 

1. A fitnesz-tevékenységkövetőnek egy áramforráshoz kell csatlakoznia. A számítógéphez való 
csatlakozás közben mielőtt továbblépne, várja meg, amíg a Sports Connect asztali alkalmazás 
befejezi a készüléke frissítését.  

2. Ellenőrizze, hogy van-e működő internetkapcsolat az iOS eszközén.  

3. Ellenőrizze, hogy a fitnesz-tevékenységkövetője és az iOS eszköze közel van-e egymáshoz. 

4. Az iOS eszköze Beállítások részénél ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva. 

5. A fitnesz-tevékenységkövetőjén nyomja meg a gombot a képernyő felébresztéséhez, húzza el az 
ujját a képernyőn, amíg nem látja a Bluetooth és okostelefon ikonokat, majd nyomja meg újra a 
gombot.  

6. Indítsa el a Sports mobilalkalmazást, majd érintse meg a Szíj lehetőséget az Eszköz aktiválása 
képernyőn. 

7. Miután megjelenik a fitnesz-tevékenységkövető neve, érintse meg azt. 

8. Az iOS eszközén adja meg a fitnesz-tevékenységkövetőjén kijelzett PIN-kódot, majd érintse meg 
a Párosítás lehetőséget. 

A készülékek mostantól párosítva vannak. Tekintse meg az alábbi hibaelhárítási utasításokat, ha 
problémákat tapasztal a fitnesz-tevékenységkövetője párosításakor. 

Amikor megnyitja a mobilalkalmazást a telefonon, és megpróbál csatlakozni a fit-
nesz-tevékenységkövetőjéhez, előfordulhat, hogy fel kell ébreszteni a fit-
nesz-tevékenységkövetőjét. Ehhez nyomja meg a gombot.  

Hibaelhárítás 

Ha problémákat tapasztal a fitnesz-tevékenységkövetője párosításakor, kövesse az alábbi lépéseket: 

 Ellenőrizze, hogy a TomTom Touch legújabb verzióját használja-e. Ha egy újabb verzió érhető 
el, azt a Sports Connect asztali alkalmazás segítségével töltheti le. 

 Ellenőrizze, hogy a mobilalkalmazás legújabb verzióját használja-e. Ha egy újabb verzió érhető 
el, az megjelenik az App Store listáján. 

 Felejtesse el a párosított fitnesz-tevékenységkövetőt az iOS eszközén, majd próbálja meg 
újrapárosítani vele: 

1. Lépjen az iOS eszköze iOS Bluetooth beállítások képernyőjére, kattintson az (i) ikonra a 
fitnesz-tevékenységkövető neve mögött, majd válassza A készülék elfelejtése lehetőséget. 
Próbálja meg újra a fitnesz-tevékenységkövetőjének párosítását a fenti párosítási utasításo-
kat követve. Ha még mindig nem működik, folytassa az alábbi hibaelhárítási lépésekkel. 

2. Indítsa újra az iOS eszközét. 

3. Távolítsa el és telepítse újra a Sports mobilalkalmazást az App Store-on keresztül. 

4. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, majd kapcsolja be újra. 

Párosítás a mobileszközével 
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5. Indítsa újra a fitnesz-tevékenységkövetőjét egy áramforráshoz való csatlakoztatással. 

Az iOS eszköze és a fitnesz-tevékenységkövetője mostantól teljesen le vannak csatlakoztat-
va, és visszaállnak alapállapotba. 

6. Indítsa el a Sports mobilalkalmazást az iOS eszközén. 

7. Folytassa a párosítást a fenti párosítási utasításokban ismertetett módon (az 5. lépéstől). 
 

Párosítás az Android készülékével 

Az okostelefonját használva a TomTom Sports mobilalkalmazás segítségével feltöltheti tevéken-
ységekkel kapcsolatos adatait a TomTom Touch eszközről a TomTom Sports alkalmazásba. Számos 
egyéb weboldalra is lehetővé teszi az automatikus feltöltést.  

Mielőtt párosítaná a fitnesz-tevékenységkövetőjét az Android készülékével, ellenőrizze, hogy a 
TomTom Sports alkalmazás legújabb verzióját használja-e, illetve hogy a fit-
nesz-tevékenységkövetője legújabb szoftververziója van-e telepítve. Ha a Sports alkalmazás újabb 
verziója érhető el, letöltheti azt a Play Store-ból. Ha a fitnesz-tevékenységkövetőjének újabb 
szoftververziója érhető el, azt a Sports Connect asztali alkalmazás segítségével töltheti le.  

Az Android készüléke TomTom Touch eszközzel való párosításához kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Ellenőrizze, hogy az Android készüléke kompatibilis-e a TomTom Sports alkalmazással. A 
kompatibilis eszközökről a Google Play-en talál információkat. 

2. Ellenőrizze, hogy van-e működő internetkapcsolat az okostelefonján. 

3. A fitnesz-tevékenységkövetőnek egy áramforráshoz kell csatlakoznia. A számítógéphez való 
csatlakozás közben mielőtt továbblépne, várja meg, amíg a Sports Connect asztali alkalmazás 
befejezi a készüléke frissítését.  

4. Ellenőrizze, hogy a fitnesz-tevékenységkövetője és az Android készüléke közel van-e 
egymáshoz. 

5. Váltson Bluetooth-ra az Android készüléke Beállítások részében. 

6. Indítsa el a TomTom Sports mobilalkalmazást az Android készülékén. 

7. A fitnesz-tevékenységkövetőjén nyomja meg a gombot a képernyő felébresztéséhez, húzza el az 
ujját a képernyőn, amíg nem látja a Bluetooth és okostelefon ikonokat, majd nyomja meg újra a 
gombot.  

8. A mobilalkalmazás Eszköz aktiválása képernyőjén érintse meg a Szíj lehetőséget. 

Az Android készülékén megjelenik a Keresés felirat. 

9. Miután megjelenik a szíj neve, érintse meg azt. 

10. Amikor megjelenik a fitnesz-tevékenységkövetőjének neve a Keresés képernyő listáján, érintse 
meg azt, és fogadja el a párosítási felkérést. 

Fontos: Keresse meg az Android készüléke értesítési sávján a fitnesz-tevékenységkövető 
párosítási kérelmét. Bizonyos Android készülékek esetében a párosítási értesítés az Android 
készüléke értesítési sávján látható, miután kiválasztotta a csatlakoztatni kívánt fit-
nesz-tevékenységkövetőt. Bizonyos Android készülékek egy felugró ablakot jelenítenek meg, 
mások pedig semmit. A készülékek, amelyek párosítási kérelmet jelenítenek meg, 
megkövetelik a párosítás pár másodpercen belüli elfogadását. 

11. A Sports mobilalkalmazásban adja meg a fitnesz-tevékenységkövetőjén kijelzett PIN-kódot. 

12. Miután a Sports alkalmazás és a fitnesz-tevékenységkövető csatlakozott, érintse meg a 
Befejezés gombot. 

A fitnesz-tevékenységkövetője és a Sports alkalmazás mostantól párosítva vannak. Ha probléma lép 
fel a fitnesz-tevékenységkövetője párosításakor, tekintse meg az alábbi hibaelhárítási utasításokat. 
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Amikor megnyitja a mobilalkalmazást a telefonon, és megpróbál csatlakozni a fit-
nesz-tevékenységkövetőjéhez, előfordulhat, hogy fel kell ébreszteni a fit-
nesz-tevékenységkövetőjét. Ehhez nyomja meg a gombot. A szinkronizáláshoz húzza lefelé a 
Tevékenységek képernyőt az alkalmazásban. Ha problémákat tapasztal az alkalmazás szink-
ronizálásával kapcsolatban, a Sports asztali alkalmazás segítségével is szinkronizálhatja a 
tevékenységeit.  

Ha frissíti az Android készüléke verzióját, törölje a párosítást és párosítsa újra a fit-
nesz-tevékenységkövetőjét az alábbi lépések segítségével (az esetek többségében ez a módszer 
segít). 

Hibaelhárítás 

Tipp: A helymeghatározásnak BE kell lennie kapcsolva egyes Androidos telefonokon. 

Ha nem tudja a fitnesz-tevékenységkövetőjét a Sports alkalmazáshoz csatlakoztatni, akkor 
javasoljuk, hogy teljesen törölje az Android készülékével való párosítását, majd párosítsa újra az 
alábbi lépéseket követve: 

1. Az Android készüléke Bluetooth beállítások menüjében törölje a párosítást, vagy felejtesse el a 
fitnesz-tevékenységkövetőjét. Próbálja meg újra a fitnesz-tevékenységkövetőjének párosítását 
a fenti párosítási utasításokat követve. Ha még mindig nem működik, folytassa az alábbi hi-
baelhárítási lépésekkel.  

2. Távolítsa el és telepítse újra a Sports mobilalkalmazást a Google Play áruházon keresztül. 

3. Indítsa újra az Android készülékét. 

4. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, majd kapcsolja be újra. 

5. Indítsa újra a fitnesz-tevékenységkövetőjét egy áramforráshoz való csatlakoztatással. 

Az Android készüléke és a fitnesz-tevékenységkövetője mostantól teljesen le vannak 
csatlakoztatva, és visszaállnak alapállapotba. 

6. Indítsa el a Sports mobilalkalmazást az Android készülékén. 

7. Folytassa a párosítást a fenti párosítási utasításokban ismertetett módon (a 7. lépéstől). 
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Az adatok szinkronizálásának módja 

Feltöltheti vagy „szinkronizálhatja” tevékenységi adatait a TomTom Touch eszközéről a Sports 
mobilalkalmazásra az okostelefonja használatával. Vagy a TomTom Touch számítógéphez történő 
csatlakoztatásával is szinkronizálhat. 

Fontos: Amikor a lemerült akkumulátor feltöltése után leválasztja TomTom Touch eszközét az 
áramforrásról, a képernyőn a 0:00 fog villogni. Ez azt jelenti, hogy szinkronizálni kell TomTom 
Touch eszközét. 

Okostelefon használatával 

1. Győződjön meg arról, hogy a telefonja működő internetkapcsolattal rendelkezik, és be van 
kapcsolva a Bluetooth. 

2. Gondoskodjon arról, hogy a TomTom Touch és az okostelefon párosítva legyenek egymással. 

3. Gondoskodjon arról, hogy a TomTom Touch és az okostelefon közel legyenek egymáshoz. 

4. TomTom Touch eszközén érintse meg a gombot, hogy felébressze a kijelzőt. 

5. Nyissa meg okostelefonján a Sports alkalmazást. 

6. Lépjen a Tevékenységek képernyőre. 

7. Húzza lefelé az ujját, amíg meg nem jelenik egy zöld kör. 

Az alkalmazás szinkronizálja a tevékenység adatbeállításait a TomTom Touch eszközével. 

Számítógép használatával 

1. A TomTom Touch számítógéphez történő csatlakozásához erősen nyomja meg a készülék felső 
részét, amíg az le nem pattan a szíjról.  

 

Adatok szinkronizálása a mo-
bileszközzel 
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2. A TomTom Touch eszközhöz kapott USB-kábel segítségével csatlakoztassa az eszközt a 
számítógéphez. 

 

A Sports Connect automatikusan megnyílik, amikor TomTom Touch csatlakozik a számítógéphez.  

A Sports Connect automatikusan szinkronizálja a tevékenység adatbeállításait a TomTom Touch 
eszközével. 

 

Hibaelhárítás 

Feltöltheti vagy „szinkronizálhatja” tevékenységi adatait a TomTom Touch eszközéről a Sports 
mobilalkalmazásra az okostelefonja használatával. Vagy a TomTom Touch számítógéphez történő 
csatlakoztatásával is szinkronizálhat. 

Olykor nem működik a szinkronizálás, ebben az esetben próbálja ki az alábbi lépéseket: 

iOS eszköz 

 Ellenőrizze, hogy a TomTom Touch legújabb verzióját használja-e. Ha egy újabb verzió érhető 
el, azt a Sports Connect asztali alkalmazás segítségével töltheti le. 

 Ellenőrizze, hogy a mobilalkalmazás legújabb verzióját használja-e. Ha egy újabb verzió érhető 
el, az megjelenik az App Store listáján. 

 Felejtesse el a párosított fitnesz-tevékenységkövetőt az iOS eszközén, majd próbálja meg 
újrapárosítani vele: 

1. Lépjen az iOS eszköze iOS Bluetooth beállítások képernyőjére, kattintson az (i) ikonra a 
fitnesz-tevékenységkövető neve mögött, majd válassza A készülék elfelejtése lehetőséget. 
Próbálja meg újra a fitnesz-tevékenységkövetőjének párosítását a fenti párosítási utasításo-
kat követve. Ha még mindig nem működik, folytassa az alábbi hibaelhárítási lépésekkel. 

2. Indítsa újra az iOS eszközét. 

3. Távolítsa el és telepítse újra a Sports mobilalkalmazást az App Store-on keresztül. 

4. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, majd kapcsolja be újra. 

5. Indítsa újra a fitnesz-tevékenységkövetőjét egy áramforráshoz való csatlakoztatással. 

Az iOS eszköze és a fitnesz-tevékenységkövetője mostantól teljesen le vannak csatlakoztat-
va, és visszaállnak alapállapotba. 

6. Indítsa el a Sports mobilalkalmazást az iOS eszközén. 

7. Folytassa a párosítást a párosítási utasításokban (Párosítás az iOS eszközével) leírt módon az 
5. lépéstől. 

Android eszköz 

1. Az Android készüléke Bluetooth beállítások menüjében törölje a párosítást, vagy felejtesse el a 
fitnesz-tevékenységkövetőjét. Próbálja meg újra a fitnesz-tevékenységkövetőjének párosítását 
a fenti párosítási utasításokat követve. Ha még mindig nem működik, folytassa az alábbi hi-
baelhárítási lépésekkel.  

2. Távolítsa el és telepítse újra a Sports mobilalkalmazást a Play Store áruházon keresztül. 
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3. Indítsa újra az Android készülékét. 

4. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, majd kapcsolja be újra. 

5. Indítsa újra a fitnesz-tevékenységkövetőjét egy áramforráshoz való csatlakoztatással. 

Az Android készüléke és a fitnesz-tevékenységkövetője mostantól teljesen le vannak 
csatlakoztatva, és visszaállnak alapállapotba. 

6. Indítsa el a Sports mobilalkalmazást az Android készülékén. 

7. Folytassa a párosítást a párosítási utasításokban (Párosítás az Android eszközével) leírt módon a 
7. lépéstől. 
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A tevékenységkövetés ismertetése 

A TomTom Touch segítségével kövesse nyomon, hogy milyen aktív. Többek között a következőket 
teheti: 

 Létrehozhat testre vonatkozó célt a zsírt, izmot és súlyt tekintve. 

 Létrehozhat egy lépésekre vonatkozó célt a napi és heti lépések számának követéséhez. 

 Létrehozhat egy sporttevékenységre (pl. kerékpározás, futás vagy edzőtermi edzés) vonatkozó 
célt. 

 Követheti a fizikai aktivitással töltött időt, lépéseket, elégetett kalóriákat és a megtett 
távolságot. 

 Megtekintheti a napi és heti előrehaladását a megadott célhoz viszonyítva. 

 Feltöltheti a tevékenységkövetéssel kapcsolatos adatait a TomTom Sports weboldalra és a 
TomTom Sports mobilalkalmazásba. 

Tevékenységek áttekintése a Sports alkalmazásban 

Láthatja az előrehaladását a napi tevékenységkövetési céljához viszonyítva a Sports mobilalkal-
mazásban és a Sports weboldalon is. Naprakész adatokat fog látni, melyek a TomTom Touch 
készülékről való legutóbbi szinkronizálást tükrözik. 

Kérjük, tekintse meg a TomTom Sports alkalmazás kezelési kézikönyvét. 

 

Az edzettségének nyomon követése 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
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A TomTom Touch készülékkel rögzített adatok 

Az Ön TomTom Touch készüléke automatikusan nyomon követi az alvást és az aktív időt, az 
elégetett kalóriákat, a lépéseket és a távolságot. A számítások a beépített pulzus- és 
mozgásérzékelők eredményeit, valamint az Ön (életkorát, nemét, magasságát és tömegét 
tartalmazó) felhasználói profilját veszik alapul.  

Megjegyzés: A TomTom Touch nem rendelkezik GPS csippel, ezáltal a távolsággal kapcsolatos 
statisztikák a lépései alapján kerülnek megbecslésre. 

A napi statisztikái megtekintéséhez húzza el az ujját a TomTom Touch számlapja alatti ké-
pernyőkön. A statisztikáit a Sports weboldalon és a Sports alkalmazásban is megtekintheti, amikor 
szinkronizálja TomTom Touch készülékét.  

Az alkalmazásban vagy a weboldalon megtekintheti az edzéssel kapcsolatos statisztikákat, valamint 
az általános előrehaladást, és a beállított célokhoz viszonyított haladását.   

Tipp: A non-stop pulzusmérés eredményeit is láthatja, ha a Sports alkalmazás Eszköz menüjében 
engedélyezte az egész napos pulzusmérést. 

A tevékenységkövetés pontossága 

A tevékenységkövetés adatokat kíván biztosítani az aktív és egészséges életmódra való biztatás 
érdekében. A TomTom Touch a tevékenységkövetéshez érzékelőket és számításokat alkalmaz. A 
készülék közeli becsléssel próbálja összeállítani a napi aktivitást az információk és az adatok 
segítségével; azonban előfordulhatnak pontatlanságok, pl. a lépések, alvás, távolság és kalória 
adataiban.  
 

Az aktivitásának non-stop követése 

1. Húzza el az ujját a kijelzőn az aktivitási mérőszámainak megtekintéséhez. 

A mérőszámok a következők: 

 Lépések 

 Megtett távolság 

 Aktív idő 

 Alvási idő 

 Elégetett kalória 
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2. Ha van napi aktivitással kapcsolatos célja, egy kör alakú, célt jelző ikont láthat a kiválasztott 
mérőszám vagy óra fölött. Ez a célt jelző ikon minden nap, ahogy közeledik a célja eléréséhez, 
feltöltődik. 

 

Tipp: Célokat állíthat be, és megtekintheti az előző teljesítményeit a Sports alkalmazásban vagy 

a Sports weboldalon. 
 

Pulzuskövetés 

A TomTom Touch opcionális non-stop pulzusmérést biztosít. Ha az egész napos pulzusmérés be van 
kapcsolva, az Ön Fitness Tracker készüléke rendszeresen ellenőrzi a pulzusszámát nappal és 
éjszaka. A pulzusszámadatokkal pontosabb becslések kaphatók a kalóriát és aktív időt illetően, 
valamint jó képet biztosít az napi általános aktivitásáról. 

Megjegyzés: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki az Egész 
napos pulzusmérés funkciót, amikor nem használja azt. Ez a funkció alapértelmezés szerint be 

van kapcsolva. 

A pulzusszáma azonnali megtekintéséhez tegye a következőket: 

1. Ébressze fel a TomTom Touch készülékét egy gombnyomással. 

2. Az óra képernyőjétől indulva húzza lefelé az ujját háromszor, amíg nem látja a szív ikont. 
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3. Várjon néhány másodpercet, amíg nem látja az aktuális pulzusszámát ütés/perc (bpm) 
értékben. 

 

4. Ha nem jelenik meg a pulzusszáma, érintse meg ismét a gombot. Ezenkívül erősebben is 
meghúzhatja a csuklóján a TomTom Touch készüléket, vagy feljebb mozgathatja a csuklóján. 

A pulzusszám megtekintése a Sports mobilalkalmazásban 

Kérjük, tekintse meg a TomTom Sports alkalmazás kezelési kézikönyvét. 

A pulzusszám megtekintése a Sports weboldalon 

1. Keresse fel a mysports.tomtom.com/app/progress weboldalt. 

2. Kattintson az Összes sporttevékenység lehetőségre, majd pedig válassza a Tevékenységköve-
tés opciót. 

3. Kattintson az Összes lehetőségre, majd válassza a Nap opciót. 

4. Az oldal alján válassza az Átlagos pulzusszám nyugalmi helyzetben lehetőséget. 

Ha megtekinti a napi pulzusszámát, láthatja a nyugalmi helyzetben mért pulzusszám értékeit, 
illetve az azon mérésekből kiszámolt, nyugalmi helyzetben mért, átlagos pulzusszámot. A heti, 
havi és évi nyugalmi helyzetben mért pulzusszámát is megtekintheti. 

 

A lépései nyomon követése 

A lépések a csuklómozgás alapján kerülnek megbecslésre, továbbá egy napi 10 000 lépésből álló 
alapértelmezett cél kerül automatikusan beállításra az Ön számára. 

Tipp: Az edzések során megtett lépéseket az általános tevékenység-követési mérőszámok 

tartalmazzák. 

1. Ébressze fel a TomTom Touch készülékét egy gombnyomással. 

2. Az óra képernyőjétől indulva húzza felfelé az ujját háromszor, amíg nem látja a lépések ikont. 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tipp: Az óra alatt található képernyők sorrendje a megadott céltól függően változik. 

 

Itt láthatja az adott napon addig megtett lépések számát. 

Megjegyzés: A napi célhoz viszonyított előrehaladása mindennap éjfélkor lenullázódik. 

A lépések megtekintése a Sports mobilalkalmazásban 

Kérjük, tekintse meg a TomTom Sports alkalmazás kezelési kézikönyvét. 

A lépések megtekintése a Sports weboldalon 

1. Keresse fel a mysports.tomtom.com/app/progress weboldalt. 

2. Kattintson az Összes sporttevékenység lehetőségre, majd pedig válassza a Tevékenységköve-
tés opciót. 

3. Kattintson az Összes lehetőségre, majd válassza a Nap opciót. 

4. Az oldal alján válassza a Lépések lehetőséget. 

A heti, havi és évi lépéseit is megtekintheti. 
 

A kalóriák követése 

Tipp: A kalóriamérések tartalmazzák a test által a létfenntartás érdekében elégetett kalóriákat – 
ez alapanyagcsere-értékként (BMR) ismert. Ezért van az, hogy a TomTom Touch egy kalóriamen-

nyiséget jelenít meg ébredéskor, amikor még nem is végzett semmilyen tevékenységet. 

1. Ébressze fel a TomTom Touch készülékét egy gombnyomással. 

2. Az óra képernyőjétől indulva húzza felfelé az ujját, amíg nem látja a láng ikont. 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tipp: Az óra alatt található képernyők sorrendje a megadott céltól függően változik. 

 

Itt láthatja az adott napon addig elégetett kalóriák számát. 

Megjegyzés: A napi célhoz viszonyított előrehaladása mindennap éjfélkor lenullázódik. 

Az elégetett kalóriák megtekintése a Sports mobilalkalmazásban 

Kérjük, tekintse meg a TomTom Sports alkalmazás kezelési kézikönyvét. 

Az elégetett kalóriák megtekintése a Sports weboldalon 

1. Keresse fel a mysports.tomtom.com/app/progress weboldalt. 

2. Kattintson az Összes sporttevékenység lehetőségre, majd pedig válassza a Tevékenységköve-
tés opciót. 

3. Kattintson az Összes lehetőségre, majd válassza a Nap opciót. 

4. Az oldal alján válassza az Energia lehetőséget. 

A heti, havi és évi elégetett kalóriáit is megtekintheti. 
 

Az aktív idő nyomon követése 

Tipp: Az idő akkor számít „aktívnak”, ha a lépéseinek vagy mozgásának sebessége több mint 10 

másodpercig egy bizonyos küszöbérték felett található. 

1. Ébressze fel a TomTom Touch készülékét egy gombnyomással. 

2. Az óra képernyőjétől indulva húzza felfelé az ujját háromszor, amíg nem látja az idő ikont. 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tipp: Az óra alatt található képernyők sorrendje a megadott céltól függően változik. 

 

Itt láthatja az adott napon addigi aktív idejét. 

Megjegyzés: A napi célhoz viszonyított előrehaladása mindennap éjfélkor lenullázódik. 

Az aktív idő megtekintése a Sports mobilalkalmazásban 

Kérjük, tekintse meg a TomTom Sports alkalmazás kezelési kézikönyvét. 

Az aktív idő megtekintése a Sports weboldalon 

1. Keresse fel a mysports.tomtom.com/app/progress weboldalt. 

2. Kattintson az Összes sporttevékenység lehetőségre, majd pedig válassza a Tevékenységköve-
tés opciót. 

3. Kattintson az Összes lehetőségre, majd válassza a Nap opciót. 

4. Az oldal alján válassza az Aktív idő lehetőséget. 

A heti, havi és évi aktív időt is megtekintheti. 
 

A távolság nyomon követése 

Tipp: A lépések a csuklómozgás alapján kerülnek megbecslésre, a lépések pedig a megtett 
távolság megbecslésére szolgálnak. 

1. Ébressze fel a TomTom Touch készülékét egy gombnyomással. 

2. Az óra képernyőjétől indulva húzza felfelé az ujját négyszer, amíg nem látja a távolság ikont. 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tipp: Az óra alatt található képernyők sorrendje a megadott céltól függően változik. 

 

Itt láthatja az adott napon addig megtett távolságot. 

Megjegyzés: A napi célhoz viszonyított előrehaladása mindennap éjfélkor lenullázódik. 

A távolság megtekintése a Sports mobilalkalmazásban 

Kérjük, tekintse meg a TomTom Sports alkalmazás kezelési kézikönyvét. 
 

Az alvásának nyomon követése 

Az alváskövetés ismertetése 

A TomTom Touch készüléke segítségével nyomon követheti, hogy mennyit alszik. Többek között a 
következőket teheti: 

 Nyomon követheti, hogy naponta, hetente, havonta vagy évente milyen hosszan alszik. 

 Feltöltheti az alváskövetéssel kapcsolatos mérőszámait a TomTom Sports weboldalra és a 
TomTom Sports mobilalkalmazásba. 

A fitnesz-tevékenységkövető a mozgás alapján méri az alvást, és ha nem mozog délután, egy 
bizonyos idő elteltével feltételezi, hogy alszik.  

A nap 16:00 órakor „lenullázódik”, és a fitnesztevékenység-követő ettől kezdve egy új „éjszakát” 
kezd el számolni. 

Az alvásának nyomon követése 

Az alvásának nyomon követéséhez viselje a TomTom Touch készülékét alvás közben. Az előző 
éjszakai alvás hosszának megtekintéséhez tegye a következőket: 

1. Ébressze fel a TomTom Touch készülékét egy gombnyomással. 

2. Az óra képernyőjétől indulva húzza felfelé az ujját ötször, amíg nem látja az alvás ikont. 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
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Tipp: Az óra alatt található képernyők sorrendje a megadott céltól függően változik. 

 

Itt láthatja, hogy az előző éjszaka mennyit aludt. 

Megjegyzés: A napi célhoz viszonyított előrehaladása mindennap éjfélkor lenullázódik. 

Az alvási tevékenység megtekintése a Sports mobilalkalmazáson 

Kérjük, tekintse meg a TomTom Sports alkalmazás kezelési kézikönyvét. 
 

A tevékenységek megosztása 

A Sports fiókja Közösségi megosztás funkciója segítségével megoszthatja a Sports tevékenységeket. 

A megosztás megkezdéséhez tegye a következőket: 

1. Jelentkezzen be a Sports alkalmazásba.  

2. Válasszon ki egy tevékenységet a Sports irányítópultján. 

3. Kattintson a Megosztás gombra a jobb felső sarokban.  

4. Válassza ki pl. a Facebook vagy a Twitter lehetőséget, majd adjon hozzá egy megjegyzést a 
bejegyzése személyre szabásához. 

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

A Sportüzemmód az összes sporttevékenységéhez használható. Ez az indítási/leállítási mód rögzíti 
az időt, pulzusszámot és elégetett kalóriákat a pulzusszáma alapján. Ezt a módot bármilyen más 
sportághoz lehet használni az úszás és a vízisportok kivételével.  

A Sports alkalmazás és a Sports weboldal segítségével is nyomon követheti az összes tevékenységét. 

Megjegyzés: A távolság nem látható a sporttevékenység közben a TomTom Touch eszközön vagy 
az alkalmazásban, mert a TomTom Touch nem rendelkezik GPS-szel. 

Fontos: Zuhanyzás közben viselheti a TomTom Touch készüléket, de az megsérül, ha viselése 

közben úszik vagy vízbe ugrik. 

1. Egy tevékenység Sportüzemmódban való megkezdéséhez húzza fel az ujját az óra fölötti 
képernyőkhöz, ahol láthatja a testmozgás ikont. 

 

2. Nyomja meg röviden a gombot a tevékenységrögzítés indításához. 

Egy rezgés jelzi, hogy a tevékenység rögzítésre kerül. 

3. Egy tevékenység rögzítése közben nyomja meg egyszer a gombot a képernyő felébresztéséhez, 
majd húzza felfelé az ujját addig, amíg meg nem jelenik az aktív idő, az elégetett kalóriák, a 
pulzusszám és az idő.  

4. Egy tevékenység rögzítésének leállítása érdekében nyomja meg egyszer a gombot a képernyő 
felébresztéséhez, húzza az ujját, amíg meg nem jelenik a Cél zászló, majd nyomja meg ismét a 
gombot, vagy érintse meg kétszer az eszköz oldalát, amíg rezgést nem észlel, és meg nem 
jelenik egy pipa a képernyőn. 

5. Egy tevékenység rögzítése után szinkronizálja azt úgy, hogy a telefonján lévő Sports mobi-
lalkalmazáshoz vagy a számítógépén lévő Sports Connect alkalmazáshoz csatlakoztatja a 
TomTom Touch eszközét. 

Tipp: Az edzést követően megoszthatja a tevékenységeit a közösségi oldalakon. 
 

Sportüzemmód 
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A kalóriabecslések ismertetése 

A kalóriák a neme, tömege, valamint az edzés intenzitása és időtartama alapján kerülnek 
megbecslésre. 

A Sportüzemmód esetében a pulzusszáma a kalóriák megbecslésére szolgál.  

A TomTom Touch kalóriaszámításai a következők MET (metabolikus egyenérték) táblázatai alapján 
történnek: Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer 
JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon AS. Compendium of Physical Activities: a second update of 
codes and MET values (2011). Medicine and Science in Sports and Exercise (2011) 43(8):1575-1581. 
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A célok ismertetése 

Megadhat napi célokat, sporttevékenységre vonatkozó célokat és testtel kapcsolatos célokat a 
Sports mobilalkalmazás vagy a Sports weboldal használatával. A Sports alkalmazás része alább 
olvasható, azonban számos hasonlóság van a jelen alkalmazás és a Sports weboldal között. 

Fontos: Az új célok vagy a meglévő célok módosításai szinkronizálva lesznek a TomTom Touch 
készülékével, amikor legközelebb csatlakoztatja azt a Sports vagy Sports Connect alkalmazásokhoz. 

Megjegyzés: Ez csak egy példa a TomTom Touch eszközön látható egyik fülre. Hasonló 
kézmozdulatokat használhat a többi fül felfedezésére is. 

 

1. Érintse meg a bal felső nyilat az előző képernyőre történő visszatéréshez. 

2. Húzza felfelé vagy lefelé az ujját a gyors görgetéshez. Nyomva tartással és húzással tud lassan 
görgetni. 

Célok megadása 
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3. Érintse meg az adott célhoz tartozó részletek oldalának megnyitásához. 

 

4. Érintse meg a bal felső nyilat az előző képernyőre történő visszatéréshez. 

5. Érintsen meg egy mérőszámot annak módosításához. A kiválasztott mérőszám zöld színnel 
jelenik meg. 

6. Érintse meg a mínusz és plusz gombot a mérőszám értékének csökkentéséhez vagy növeléséhez. 

7. Érintse meg a cél be- vagy kikapcsolásához. Az érintés után várjon egy percig, amíg az 
alkalmazás frissül. 

 

 

Egy tevékenységkövetési cél beállítása 

Megjegyzés: Nem állíthat be célt közvetlenül a TomTom Touch készülékén, ehhez a Sports 
alkalmazást vagy a Sports weboldalt kell használnia. 

Egy 10 000 lépésből álló tevékenységkövetési cél került automatikusan beállításra az Ön számára. 
Tevékenységkövetési célok megadására buzdító felhívásokat is láthat, amikor beállítja a TomTom 
Touch készülékét. 

Egy napi tevékenységkövetési cél módosításához vagy megadásához tegye a következőket a Sports 
alkalmazásban: 

1. A menüben érintse meg a CÉLOK lehetőséget. 

Egy képernyő jelenik meg, tetején a lépésekre vonatkozó céllal, illetve plusz jelekkel, melyek 
segítségével hozzáadhat sporttevékenységre vagy testre vonatkozó célt. 

2. Érintse meg a lépésekre vonatkozó cél alatti ceruza ikont. 
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3. Válassza ki a következők közül azt a mérőszámot, amelyet módosítani szeretne: Lépések, 
Távolság, Időtartam vagy Energia. Ebben a példában a Lépéseket választjuk ki, mely lehetőség 
már ki van emelve. 

4. Görgessen le, és módosítsa a lépések számát. 

5. Érintse meg a Befejezés opciót. 

6. Vagy érintse meg a Cél letiltása lehetőséget egy cél kikapcsolásához. 

Tipp: A Sports weboldalon is megadhat célokat. 

Megjegyzés: A tevékenységkövetési célhoz viszonyított előrehaladása mindennap éjfélkor 

lenullázódik. 

Fontos: Az új célok vagy a meglévő célok módosításai szinkronizálva lesznek a TomTom Touch 
készülékével, amikor legközelebb csatlakoztatja azt. 
 

Sporttevékenységre vonatkozó cél megadása 

Megjegyzés: Nem állíthat be célt közvetlenül a TomTom Touch készülékén, ehhez a Sports 
alkalmazást vagy a Sports weboldalt kell használnia. 

A Sportüzemmód az összes sporttevékenységéhez használható. Ez az indítási/leállítási mód rögzíti 
az időt, pulzusszámot és elégetett kalóriákat a pulzusszáma alapján. Bármilyen sporthoz 
használhatja ezt az üzemmódot, az úszás és a vízi sportok kivételével.  

Egy sporttevékenységre vonatkozó cél megadásához tegye a következőket a Sports alkalmazásban: 

1. Érintse meg a KEZELÉS fület. 

2. Érintse meg a Célok kezelése lehetőséget. 

Egy olyan képernyő jelenik meg, mely lehetőséget biztosít tevékenységkövetési, sporttevéken-
ységre vagy testre vonatkozó cél megadására. 

3. Válasszon ki és érintsen meg egy céltípust, például a Sporttevékenységre vonatkozó célt. 

4. Válasszon egyet a számos tevékenység közül (pl. futás, biciklizés, futópad stb.). Ebben a 
példában a Futást választjuk ki, mely lehetőség már ki van emelve. 

5. Görgessen le, és érintsen meg egy mérőszám-, időszakasz- és célkombinációt minden egyes 
tevékenységhez: 

 Tevékenységek – adja meg, hogy hányszor szeretné az adott tevékenységet elvégezni a 
héten vagy a hónapban. 

 Távolság – adja meg a héten vagy hónapban megtenni kívánt távolságot. 

 Aktív idő – adja meg, hogy mennyi időt szeretne az adott tevékenységgel tölteni a héten 
vagy a hónapban. 

6. A befejezéskor görgessen le, és érintse meg a Befejezés gombot. 

Tipp: A Sports weboldalon is megadhat célokat. 

Fontos: Az új célok vagy a meglévő célok módosításai szinkronizálva lesznek a TomTom Touch 
készülékével, amikor legközelebb csatlakoztatja azt. 
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Példák a Sportüzemmód áttekintésére és a nyugalmi helyzetben mért pulzusszám grafikáira 

 

Tipp: Ez a termék nem rendelkezik testkompozíció funkcióval. Ha olyan terméket keres, mely 
meg tudja mérni a testzsír és izomzat százalékát, próbálja ki a TomTom Touch Cardio + 
Testkompozíció eszközt. Vagy használjon olyan mérlegeket, melyek meg tudják mérni a 

testkompozícióját. 
 

Testre vonatkozó cél megadása 

Megjegyzés: Nem állíthat be célt közvetlenül a TomTom Touch készülékén, ehhez a Sports 
alkalmazást vagy a Sports weboldalt kell használnia. 

Tipp: Ez a termék nem rendelkezik testkompozíció funkcióval. Ha olyan terméket keres, mely 
meg tudja mérni a testzsír és izomzat százalékát, próbálja ki a TomTom Touch Cardio + 
Testkompozíció eszközt. Vagy használjon olyan mérlegeket, melyek meg tudják mérni a 
testkompozícióját. 

Az előrehaladása nyomon követéséhez megadhat egy testre vonatkozó célt a Sports segítségével a 
súlya nyomon követéséhez.  

Egy testre vonatkozó cél megadásához tegye a következőket a Sports alkalmazásban: 

1. Érintse meg a KEZELÉS fület. 

2. Érintse meg a Célok kezelése lehetőséget. 

Egy olyan képernyő jelenik meg, mely lehetőséget biztosít tevékenységkövetési, sporttevéken-
ységre vagy testre vonatkozó cél megadására. 

3. Válasszon ki és érintsen meg egy céltípust, például a testre vonatkozó célt. 

4. Adja meg a súlyát. 

5. Görgessen le, és adja meg a célul kitűzött súlyt. 

Tipp: Módosíthatja a tömegmértékegységet a Sports alkalmazásban vagy a weboldalon talá-

lható saját profiljában. 

6. A befejezéskor görgessen le, és érintse meg a Befejezés gombot. 

Tipp: A Sports weboldalon is megadhat célokat. 

Fontos: Az új célok vagy a meglévő célok módosításai szinkronizálva lesznek a TomTom Touch 
készülékével, amikor legközelebb csatlakoztatja azt. 
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Telefonos értesítések fogadása 

Hívást jelző értesítések 

Ha egy hívás érkezik, a TomTom Touch rezeg, és egy hívás ikon jelenik meg, mely jelzi, hogy hívása 
van. Az ikon bezárásához vagy figyelmen kívül hagyásához húzza lefelé az ujját. 

 

Telefonos értesítések 
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Értesítések szöveges üzenetekről (SMS) 

Ha egy SMS üzenete érkezik, a TomTom Touch rezeg, és egy üzenet ikon jelenik meg, mely jelzi, 
hogy üzenete van. Az ikon bezárásához vagy figyelmen kívül hagyásához húzza lefelé az ujját. 
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A beállításokról 

A TomTom Touch valamennyi beállítása a Sports mobilalkalmazás vagy a Sports weboldal 
használatával történik. 

A következő beállítások érhetők el a TomTom Touch készülékén: 

 Egész napos pulzusmérés 

 Telefonos értesítések 

 Profil 

 Tulajdonságok 

 Pulzuszónák 
 

Egész napos pulzusmérés 

Az egész napos pulzusmérés ki- és bekapcsolásához tegye a következőket: 

1. Nyissa meg a Sports alkalmazást a mobiltelefonján. 

2. Érintse meg a Kezelés fület. 

3. Érintse meg felül az eszköze képét. 

4. Mozgassa a csúszkát az Egész napos pulzusmérés lehetőséghez. 

Tipp: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki az egész napos 
pulzusmérést, ha nem használja azt.  

Lásd: Pulzuskövetés 
 

Telefonos értesítések 

A telefonos értesítések be- vagy kikapcsolásához tegye a következőket: 

1. Nyissa meg a Sports alkalmazást a mobiltelefonján. 

2. Érintse meg a Kezelés fület. 

3. Érintse meg felül az eszköze képét. 

4. Mozgassa a csúszkát a Telefonos értesítések lehetőséghez. 

Lásd: Telefonos értesítések fogadása 
 

Profil 

Állítsa be a profilját a Sports alkalmazás vagy a Sports weboldal használatával. Valahányszor 
csatlakozik a Sports alkalmazáshoz, a rendszer a TomTom Touch készülékre küldi a profilját. 

Az alábbi opciók segítségével megadhatja vonatkozó adatait. 

 NÉV 

 NEME 

 SZÜLETÉSI IDŐ 

 MAGASSÁG 

 TÖMEG 

A profilja adatai az alábbi célokat szolgálják: 

Beállítások 
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 A születési ideje lehetővé teszi a TomTom Touch készülékének az Ön életkora kiszámítását, 
melyet a maximális pulzusszám megbecsüléséhez használ. 

 A kalóriák pontosabb kiszámításához a tömege és neme is szükséges. 
 

Tulajdonságok 

Egyes tulajdonságokat Ön is módosíthat. Ezen tulajdonságokhoz az alábbi módokon férhet hozzá: 

Sports weboldal  

Kattintson a saját nevére (jobb felső sarok) > Beállítások > Tulajdonságok fülre. 

Sports alkalmazás 

Érintse meg a menüikon > Fiók > Profil > Tulajdonságok lehetőségét. 

Az alábbiakat állíthatja be: 

 DÁTUM MEGJELENÍTÉSE 

 IDŐ MEGJELENÍTÉSE (oldal 39) 

 TÖMEGMÉRTÉKEGYSÉGEK 

 TÁVOLSÁGI MÉRTÉKEGYSÉGEK 

 ENERGIA EGYSÉGEK 
 

Az idő megjelenítésének módosítása 

A fitnesz-tevékenységkövető 12 vagy 24 órás megjelenítése közötti váltáshoz tegye a következőket: 

Sports weboldal 

1. Keresse meg a Sports weboldalon a beállításait. 

2. Az Idő megjelenítése lehetőségnél válasszon a 12 órás vagy a 24 órás megjelenítés közül. 

3. Csatlakoztassa a fitnesz-tevékenységkövetőt a számítógépéhez a beállítások szinkronizálásához. 

Sports mobilalkalmazás 

1. Érintse meg a Sports mobilalkalmazásban a Kezelés fület. 

2. Érintse meg a Profil szerkesztése lehetőséget. 

3. Válassza a BEÁLLÍTÁSOK menüt. 

4. Érintse meg az Idő megjelenítése lehetőséget. 

5. Válasszon a 12 órás vagy a 24 órás megjelenítés közül. 

6. Érintse meg a Frissítés gombot. 

Ezzel módosult a fitnesz-tevékenységkövetőn az idő megjelenítése. 
 

Az időzóna módosítása 

Ha másik időzónába utazik a fitnesz-tevékenységkövetővel, egy számítógéppel vagy a telefonja 
Sports alkalmazásával módosíthatja az időt. 

Sports mobilalkalmazás 

Az időzóna telefonos frissítéséhez tegye a következőket: 

1. Gondoskodjon arról, hogy a Bluetooth be legyen kapcsolva a telefonján.  

2. Nyissa meg a TomTom Sports mobilalkalmazást. 

3. Húzza le a Tevékenységek képernyőt a tevékenységkövető alkalmazással történő szink-
ronizálásához. 

Ez automatikusan frissíti az időzónát a telefonjának megfelelően. 
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Sports weboldal 

Az időzóna számítógépes frissítéséhez tegye a következőket: 

1. Csatlakoztassa a tevékenységkövetőt a számítógéphez. 

2. Nyissa meg a Sports Connect alkalmazást.  

3. Kattintson a fogaskerék ikonra a Beállítások menü megnyitásához. 

4. Pipálja ki az Óraszinkronizálás mezőt, majd az idő frissítéséhez válassza le, és csatlakoztassa 
újra a tevékenységkövetőjét.  

Ezzel automatikusan frissül az idő.  

 
 

Pulzuszónák 

Módosíthatja a pulzuszónái tartományát a Sports weboldalon. 

Kattintson a saját nevére (jobb felső sarok) > Beállítások > Pulzuszónák fülre. 
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Megjegyzés: A Sports fiók eltér a TomTom vagy a MyDrive fióktól. A három fiók között nincsen 
kapcsolat. Több eszközt is hozzákapcsolhat a Sports fiókjához. 

A TomTom Sports fiók központi tárhelyet biztosít edzéssel és edzettséggel kapcsolatos adatai 
számára.  

Fiók létrehozásához kattintson a megfelelő gombra a TomTom Sports Connect alkalmazásban, vagy 
keresse fel a következő webhelyet: mysports.tomtom.com 

Vagy a TomTom Sports Connect, vagy a TomTom Sports alkalmazással tudja továbbítani tevéken-
ységeit a Sports fiókjába. 

Ha továbbítja a tevékenységeit a TomTom Sports fiókjába, tárolhatja, elemezheti és megtekintheti 
a korábbi tevékenységeit. A tevékenységeivel kapcsolatos valamennyi mérőszámot megtekintheti. 
 

TomTom Sports fiók 

http://mysports.tomtom.com/
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A TomTom Sports Connect alkalmazás a következőkre alkalmas: 

 Regisztrálja a TomTom Touch készülékét a Sports fiókjával. 

 Frissíti a TomTom Touch szoftverét a megjelenő új verziókkal. 

 Feltölti a tevékenységi adatokat a Sports fiókjába. 

Megjegyzés: A TomTom Sports Connect alkalmazás teljesen eltér a MyDrive alkalmazástól.  

A TomTom Sports Connect telepítése 

További utasításokért lásd: A Sports Connect letöltése című részt. 

Kompatibilitás számítógépen 

A TomTom Sports Connect a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: 

Windows® 

 Windows 10 

 Windows 8 – számítógépes verzió 

 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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A Sports mobilalkalmazás lehetővé teszi a tevékenységi feltöltését és elemzését, illetve a 
statisztikái menet közbeni megtekintését. 

A TomTom Sports mobilalkalmazás a következőkre alkalmas: 

 Automatikusan továbbítja a tevékenységi adatokat a TomTom Sports fiókjának, amikor az 
szinkronizálva van a TomTom Touch készülékével. 

 Alternatív megoldás, amennyiben nem a TomTom Sports Connect alkalmazással szeretné 
továbbítani a tevékenységi adatokat a Sports fiókjának. 

Támogatott telefonok és mobileszközök 

iOS 

A TomTom Sports alkalmazás a következő telefonokon és mobileszközökön támogatott: 

 iPhone 4S vagy újabb 

 iPod touch 5. generáció 

 iPad3 vagy újabb 

 Minden iPad mini eszköz. 

Android 

A TomTom Sports alkalmazás akkor tud kommunikálni a fitnesz-tevékenységkövetővel, ha az eszköz 
rendelkezik Bluetooth Smart (vagy Bluetooth LE) funkcióval, és az Android 4.1-es vagy újabb 
verziója fut rajta. Több Bluetooth Smart funkcióval rendelkező Android eszközt is teszteltük, 
amelyek kompatibilisnek bizonyultak a Sports alkalmazással. A Sports alkalmazás és telefonja 
kompatibilitását a Google Play áruházban ellenőrizheti. 

Fontos: Kínában nem elérhető a Google Play, így alkalmazásunk a Wandoujia áruház weboldalán 
jelenik meg.  

A TomTom Sports alkalmazás telepítése 

Lásd: A Sports mobilalkalmazás beszerzése 

TomTom Sports mobilalkalmazás 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
http://www.wandoujia.com/apps/com.tomtom.mysports
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Figyelmeztetések és tájékoztatás a használathoz 

Tájékoztatás a használathoz 

A TomTom Touch megfigyeli a pulzust, számolja a lépéseket, az elégetett kalóriákat, a megtett 
távolságot, az aktív időt és az alvásidőt. Ezek az adatok segítenek Önnek abban, hogy aktív 
életmódot folytasson. 

Figyelmeztetések 

Általános figyelmeztetések a TomTom Touch készülékhez 

 A TomTom Touch nem orvosi eszköz, és nem szabad diagnosztizálásra vagy kezelésre 
használni. Az edzésprogram megkezdése előtt mindig kérje orvos tanácsát.   

 A TomTom Touch Kínában készül. 

 Az eszköz nem játék. A termék és kiegészítői kis alkatrészeket tartalmaznak, amelyek 
fulladást okozhatnak. Gyermekektől tartsa távol. Ha lenyeli az akkumulátort, azonnal for-
duljon orvoshoz. 

 A TomTom Sports alkalmazáshoz való hozzáférés szükséges a termék bizonyos funkcióinak 
használatához. 

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK 

 Ez a termék olyan lítium-polimer akkumulátort tartalmaz, amely nem hozzáférhető vagy 
cserélhető ki. Tartsa a TomTom Touch készüléket a gyermekektől távol. Ha attól tart, hogy 
gyermeke lenyelte vagy szájába vette a nyomkövető modult, azonnal forduljon orvoshoz, 
mert súlyos sérülés történhet. 

Pulzusmérő/érzékelő 

 A pulzusmérő nem orvosi eszköz, és nem szabad diagnosztizálásra vagy kezelésre használni.  

 A külső forrásokból érkező jelekkel való interferencia, a csuklóhoz való rossz illeszkedés és 
egyéb tényezők befolyásolhatják a pontos pulzusszám adatok leolvasását vagy továbbítását. 
A TomTom nem vállal felelősséget az ilyen pontatlanságokért. 

 

Hogyan használja a TomTom az Ön adatait? 

A személyes adatok használatával kapcsolatos információk a következő weboldalon találhatók: 

tomtom.com/privacy. 
 

Eszköz- és akkumulátorvédelem 

Az Ön készüléke 

Ez a termék lítium-ion akkumulátort használ.  

Ne szerelje szét és ne préselje össze, ne hajlítsa meg és ne deformálja, ne lyukassza át és ne 
darabolja fel a készüléket. Ne használja párás, nedves vagy rozsdásodást okozó környezetben! Ne 
helyezze, tárolja vagy hagyja a terméket nagy hőmérsékletű helyen, erős közvetlen napfényben, 
hőforrásban vagy annak közelében, mikrosütőben vagy nyomás alatt lévő tartályban, és ne tegye ki 
azt 122°F-nál (50°C-nél) magasabb hőmérsékletnek!  

Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a készüléket. Ha a készülék leesett – különösen akkor, ha kemény 
felületre –, és a felhasználó károsodást sejt, keresse fel az ügyfélszolgálatot. 

Kiegészítés 

http://www.tomtom.com/privacy
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Ha a készülékhez töltő szükséges, használja a készüléket az ahhoz mellékelt töltővel. Ha le kell 
cserélnie a töltőt, akkor lépjen a tomtom.com honlapra, ahol megtalálhatja a készülékéhez 
jóváhagyott töltőket. 

Üzemi hőmérséklet 

-20°C (-4°F) – 45°C (113°F).  

Eszközakkumulátor 

Ne módosítsa és ne szerelje újra össze az akkumulátort. Ne próbáljon idegen tárgyat belehelyezni 
az akkumulátorba, ne mártsa vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki tűznek, robbanásnak vagy más 
veszélynek az akkumulátort. 

Ne zárja rövidre az akkumulátort és ne érintsen fémes, vezetőképes tárgyat az akkumulátor 
sarkaihoz! 

Az akkumulátort csak azzal a rendszerrel használja, amelyhez az hozzá lett rendelve. 

Figyelem: Robbanásveszélyt okozhat, ha nem megfelelő típusra cseréli ki az akkumulátort! 

Ne próbálja meg eltávolítani a felhasználók által nem cserélhető akkumulátort! Ha problémája van 
az akkumulátorral, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a TomTom ügyfélszolgálattal. 

Az akkumulátor megadott élettartama a lehető legnagyobb élettartam. Az akkumulátor maximális 
élettartama csak adott környezeti feltételek mellett érhető el. Az akkumulátor becsült élettartama 
átlagos használati profil feltételezésén alapul. 

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására szolgáló ötleteket az alábbi GYIK-ban olvashat: 
tomtom.com/batterytips. 

Ha nem tartja be ezeket az irányelveket, akkor az akkumulátor savat engedhet ki magából, 
felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérülést vagy kárt okozhat. Ne szúrja ki, ne 
nyissa fel és ne szerelje szét az akkumulátort! Ha az akkumulátor szivárog, és Ön hozzáér a 
kiszivárgott folyadékhoz, akkor mossa le bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz! Biztonsági 
okokból, illetve az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében távolítsa el a 
terméket a járműből, és tegye száraz, hűvös helyre, amikor nem vezet. A töltés alacsony (0°C 
alatti) és magas (45°C feletti) hőmérsékleten nem működik. 

Akkumulátorhulladék-kezelés 

A TERMÉKBEN LÉVŐ AKKUMULÁTORT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK ÉS SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐEN, A 
HÁZTARTÁSI HULLADÉKTÓL MINDIG ELKÜLÖNÍTVE LEHET ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY KIDOBNI. EZZEL 
SEGÍTI A KÖRNYEZET MEGÓVÁSÁT. TOMTOM KÉSZÜLÉKÉT KIZÁRÓLAG A MELLÉKELT EGYENÁRAMÚ 
TÁPKÁBELLEL (AUTÓS TÖLTŐ, AKKUMULÁTOR KÁBELE), VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ ADAPTERREL (OTTHONI 
TÖLTŐ), JÓVÁHAGYOTT TARTÓBAN HASZNÁLJA, VAGY A MELLÉKELT USB-KÁBELLEL CSATLAKOZTASSA 
SZÁMÍTÓGÉPHEZ AKKUMULÁTORTÖLTÉSHEZ. 

 

 

WEEE – elektronikaihulladék-kezelés 

Az Európai Unió/EGT területén szemeteskuka jel látható a terméken és/vagy a csomagoláson az EU 
2012/19/EU (WEEE) irányelvének megfelelően. A terméket tilos háztartási hulladékként kezelni, 
illetve nem szabad a szelektálatlan kommunális hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy ezt a terméket 
vigye vissza a vásárlás helyére vagy az önkormányzati gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani.  

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/batterytips


46 
 
 

 

Az Európai Unió/EGT területén kívül a szemeteskuka jelnek más jelentése lehet. A nemzeti 
újrahasznosítási lehetőségekre vonatkozó további információkért forduljon az ezért felelős helyi 
hatóságokhoz. A végfelhasználó felelőssége az, hogy a terméket a helyi szabályozásoknak 
megfelelően dobja ki.  

 

 

R&TTE irányelv 

A TomTom ezennel kijelenti, hogy a TomTom személyi navigációs eszközök és kiegészítőik 
megfelelnek az 1999/5/EC EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rá vonatkozó 
rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen található: tomtom.com/legal. 

 
 

Típusszámok 

TomTom Touch Cardio Fitness Tracker: 1AT00 
 

Az eszközhöz mellékelt tartozékok 

 Töltőkábel 

 Felhasználói útmutató 
 

Megfelelőségi nyilatkozat (EU) 

A TomTom termékekhez tartozó megfelelőségi nyilatkozatok megtekintéséhez látogasson el a 
következő webhelyre: 

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

A TomTom Fitness Tracker készülékek műszaki adatai 

 

Akkumulátor 
élettartama 

 

Akár 5 nap  

Kijelző felbontása 
 

128 x 32 képpont  

Kijelző mérete 
 

5,58×22,38 mm  

Vastagság 
 

11.5 mm  

Tömeg 
 

10 g  

Csuklóméret 
 

121–169 mm (kicsi) 140–206 mm (nagy) 

Tápellátás 
 

USB-kábel 5 V USB-tápellátás 500mA DC    

 
 

BF típusú eszköz 

 

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

Gyártási év: 2017 
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© 1992 - 2017 TomTom. Minden jog fenntartva. A TomTom és a „két kéz” embléma a TomTom N.V. 
vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A termékre vonatkozó korlátozott 
garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a tomtom.com/legal oldalon 
olvashat. 

© 1992 - 2017 TomTom. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum szabadalmaztatott, továbbá 
szerzői jogvédelem és/vagy adatbázis jogvédelem és/vagy egyéb szellemi alkotások védelmét 
biztosító jogi védelem alatt áll, melynek tulajdonosa a TomTom vagy a TomTom beszállítói. Jelen 
dokumentum használatára a licencszerződés feltételei vonatkoznak. Jelen dokumentum bármilyen 
jogosulatlan másolása vagy közzététele büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget von maga után. 

A Linotype, a Frutiger és a Univers a Linotype GmbH által az Egyesült Államok Szabadalmi- és 
Védjegy-hivatalánál bejegyzett védjegyei, illetve egyéb joghatóságok területén is bejegyzés alatt 
állhatnak. 
Az MHei a The Monotype Corporation védjegye, illetve bizonyos joghatóságok területén bejegyzés 
alatt állhat. 

Android, Google Now, Google Earth és a „Szerezze be a Google play áruházból” szimbólum 

Az Android, a Google Now, a Google Earth, a Google Play és a Google Play logó a Google Inc. 
védjegyei.  

Windows® 

A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és más országokban 
bejegyzett védjegye.  

TWITTER 

A TWITTER, a TWEET, a RETWEET és a Twitter logó a Twitter Inc., illetve leányvállalatainak 
védjegyei.  

Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac és a „Töltse le az App Store-ból” szimbólum 

Az Apple, az iPhone, az iPad, az iPod, az iPod touch, a Mac és az Apple logó az Apple Inc. 
bejegyzett védjegyei az USA-ban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgál-
tatás-védjegye.  

Bluetooth® 

 

A Bluetooth® szóvédjegy és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei, a TomTom 
általi használatot licenc szabályozza. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonos birtokában van.  

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-kód 

A szoftverben AES-kód található, amelynek szerzői jogi tulajdonosa: Copyright (c) 1998-2008, Brian 
Gladman, Worcester, UK. Minden jog fenntartva. 

Szerzői jogi megjegyzések 

http://www.tomtom.com/legal
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A licencelés feltételei: 

A szoftver módosítások nélkül vagy módosításokkal történő terjesztése és használata díjak és 
jogdíjak megfizetése nélkül engedélyezett a következő feltételek mellett: 

Forráskód formájában történő terjesztés esetén annak tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi 
felhívást, a feltételek listáját, és a következő jogi nyilatkozatot. 

Bináris formában történő terjesztés esetén a dokumentációnak tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi 
felhívást, a feltételek listáját, és a következő jogi nyilatkozatot. 

A szerzői jog tulajdonosának neve nem használható a szoftver használatával létrehozott termékek 
népszerűsítésére a szerzői jogi tulajdonos kifejezett írásos engedélye nélkül. 

Kalóriaszámítások 

A jelen termékek kalóriaszámításai a következők MET-értékei alapján történnek: 

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