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Bem-vindo
Este Manual do utilizador explica tudo o que precisa de saber acerca do seu novo TomTom Touch.
O que é um monitor de fitness?
O seu TomTom Touch monitoriza as suas atividades ao longo do dia e pode ajudá-lo a tornar-se mais
ativo.
Quais são as caraterísticas principais?
O TomTom Touch tem um ecrã tátil e pode monitorizar passos, calorias, tempo em atividade,
distância, sono e ritmo cardíaco.
Sugestão: apesar de este ser um produto TomTom, não possui um GPS, por isso não efetua
navegação. Se procura um produto que registe os seus percursos de corrida e ciclismo num mapa
com cálculos precisos de velocidade, ritmo e distância, experimente um relógio de desporto com
GPS TomTom.
Em seguida, indicamos alguns bons pontos de partida neste Manual do utilizador:






Iniciação Rápida
Acerca do seu monitor de fitness
Usar o seu monitor de fitness
Carregar o seu monitor de fitness
O seu monitor de fitness e a água
Sugestão: também pode consultar as Perguntas frequentes (FAQ) em tomtom.com/support.
Selecione TomTom Touch na lista ou introduza um termo de pesquisa.

Esperamos que desfrute da leitura e, ainda mais importante, que se divirta enquanto melhora a sua
condição física utilizando o seu novo TomTom Touch.
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O seu monitor de fitness
Acerca do seu monitor de fitness

1. Colocar a bracelete - Insira ambas as patilhas na bracelete para se certificar de que o TomTom
Touch está devidamente apertado.
2. Ecrã tátil - Deslize através do ecrã tátil para uma visão geral das métricas de monitorização de
atividades e dos diferentes modos.
Deslize PARA BAIXO para deslocar-se entre os ecrãs acima do ecrã do relógio. Estres ecrãs são os
seguintes:

Ritmo cardíaco

Modo de Desporto
Deslize PARA CIMA para deslocar-se entre os ecrãs abaixo do ecrã do relógio. Estres ecrãs são os
seguintes:

Passos

Energia ou calorias queimadas

Distância

Tempo em atividade

Duração do sono
Sugestão: todos estes ecrãs também mostram o progresso de um objetivo se o tiver definido.
3. Ícone de objetivo circular - se tiver um objetivo de atividade diário, existe um ícone de
objetivo circular acima da métrica escolhida ou do relógio, indicando, por exemplo, os passos.
Este ícone de objetivo é preenchido todos os dias enquanto trabalha para atingir o seu objetivo.
Sugestão: existe um objetivo predefinido de 10 000 passos.
4. Ecrã do relógio - quando ativa o seu dispositivo premindo o botão, é apresentado o ecrã do
relógio com as horas. Deslize para cima ou para baixo no ecrã do relógio para ver as métricas e
os modos.
5. Botão - prima o botão para despertar o seu monitor ou para estabelecer ligação ao seu
smartphone.

5

Nota: para deslizar no ecrã tátil, desloque o dedo ao longo do comprimento do ecrã tátil desde a
parte superior para a inferior para deslizar para BAIXO ou desloque desde a parte inferior para a
superior para deslizar para CIMA.

Usar o seu monitor de fitness
A forma como usa o seu TomTom Touch é importante, pois pode afetar o desempenho do Sensor de
ritmo cardíaco. Para mais informações sobre o funcionamento deste sensor, consulte Sensor de
ritmo cardíaco.
Se encontrar problemas para obter uma leitura precisa do ritmo cardíaco, certifique-se de que
utiliza o TomTom Touch do seguinte modo:



Apertado, mas não tão apertado que se torne desconfortável.
Colocado acima do osso do pulso.



Obterá resultados mais precisos do sensor de ritmo cardíaco depois de fazer o aquecimento.
Importante: para melhorar a precisão, NÃO SE MEXA enquanto o seu ritmo cardíaco é detetado.

Limpar o seu monitor de fitness
É importante manter o monitor de fitness limpo, sobretudo depois de ter transpirado.








Para isso, limpe-o com um pano húmido e utilize um sabão suave para remover óleo ou poeiras.
Não utilize sabonete ou gel para as mãos, gel de banho, detergente da louça, toalhetes
higiénicos ou de limpeza da casa, já que podem ficar presos debaixo da banda e irritar a pele.
Limpe sempre o monitor completamente antes de o voltar a colocar. Embora o monitor de
fitness seja resistente à água, a utilização de uma banda molhada durante períodos de tempo
prolongados pode causar irritação na pele.
Não exponha o monitor de fitness a produtos químicos fortes como, por exemplo, solventes, e
tenha cuidado para não riscar ou danificar a área do sensor de ritmo cardíaco durante a limpeza
do módulo.
Se tiver eczema, alergias ou asma, existe uma maior probabilidade de sentir alguma irritação na
pele ou alergia devido à utilização de um equipamento sobre o corpo. Independentemente de
ser ou não o seu caso, se tiver vermelhidão ou irritação da pele sobre o pulso, pare de utilizar o
monitor. Caso os sintomas se mantenham por mais do que 2 a 3 dias após ter parado de o
utilizar, contacte um dermatologista.
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Sensor de ritmo cardíaco
O TomTom Touch tem um sensor de ritmo cardíaco incorporado para o ajudar a treinar de forma
mais eficiente.
Como funciona o sensor
O seu ritmo cardíaco é medido através de uma luz utilizada para medir as alterações no seu fluxo
sanguíneo. Este processo decorre na parte superior do seu pulso ao emitir luz através da pele para
os vasos capilares por baixo da superfície e detetando as alterações dos reflexos de luz.
O desempenho do sensor de ritmo cardíaco não é afetado pela percentagem de gordura corporal ou
pilosidade. No entanto, é SIM afetado pela posição do TomTom Touch no seu pulso, a cor da sua
pele, o tipo de pele e se fez ou não o aquecimento.
Utilizar o sensor de ritmo cardíaco
Para obter o melhor desempenho do sensor de ritmo cardíaco, consulte Usar o seu monitor de
fitness. A monitorização contínua do ritmo cardíaco está ATIVADA por predefinição.

Remover o módulo da bracelete
É necessário remover o TomTom Touch da bracelete para o carregar ou ligá-lo ao Sports Connect
utilizando o seu computador.
Para remover o TomTom Touch da bracelete, faça o seguinte:
1. Prima a parte superior do módulo até que se solte da bracelete.

7

2. Para colocar novamente o módulo TomTom Touch na bracelete, efetue o passo 1 de modo
inverso inserindo o módulo com a extremidade do botão em primeiro lugar na bracelete.

Carregar o seu monitor de fitness
Importante: pode carregar o TomTom Touch utilizando o computador ou um carregador USB de
parede.
Para carregar o TomTom Touch, faça o seguinte:
1. Remova o TomTom Touch da bracelete. Para mais informações, consulte Remover o relógio da
bracelete.
2. Ligue o módulo ao pequeno conetor do cabo micro USB incluído na embalagem.
3. Ligue o conetor maior do USB ao computador ou a um carregador de parede.
4. O TomTom Touch inicia o carregamento indicado pelos seguintes ícones:

Nota: alguns cabos USB disponíveis no mercado não funcionam para carregar e transferir dados. O
cabo fornecido na embalagem permite ambas as funções para que possa transferir dados
utilizando o Sports Connect.

Armazenamento de dados
O TomTom Touch pode armazenar vários dias de atividades desportivas.
Quando o TomTom Touch está ligado ao Sports Connect ou à app para dispositivos móveis Sports,
todos os dados de atividades são automaticamente removidos e carregados para a sua conta Sports.
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Informações da bateria
Duração da bateria
Até 5 dias.
Tempo de carregamento
 Carga até 90%: 40 minutos
 Carga completa a 100%: 1 hora
Sugestões para aumentar a duração da bateria
 Na app para dispositivos móveis Sports, desligue as notificações do telemóvel.
 Na app para dispositivos móveis Sports, desligue o Monitor de ritmo cardíaco durante todo o dia.
Esta funcionalidade está desligada por predefinição porque pode consumir a energia da bateria
se permanecer ativa inadvertidamente.
 Desativar o Bluetooth no seu telefone aumenta o consumo de energia da bateria no seu TomTom
Touch. Para uma comunicação com maior eficiência energética entre os dispositivos, mantenha
o Bluetooth® ativado no seu telefone. Mantenha o TomTom Touch dentro do alcance de Bluetooth do seu dispositivo móvel emparelhado.
 Se não está a utilizar um telefone com o seu TomTom Touch, realize uma reposição para
impedir que o TomTom Touch procure um telefone. Se emparelhou o seu TomTom Touch com a
app para dispositivos móveis Sports, mas já não está a utilizar o telefone com o seu TomTom
Touch, o TomTom Touch consome energia ao tentar estabelecer ligação ao telefone. Neste
caso, realize uma reposição para fazer com que o TomTom Touch esqueça o telefone, aumentando assim a duração da bateria.
 Ligue-se frequentemente ao Sports Connect para se certificar de que recebe as atualizações de
software. As atualizações de software podem incluir melhorias para poupar energia.
 Evite temperaturas extremas. O intervalo de funcionamento é -20 °C (-4 °F) a 45 °C (113 °F).

Efetuar uma reposição
Reposição parcial
É efetuada uma reposição parcial de cada vez que desligar o TomTom Touch de um carregador de
parede ou computador.
Para efetuar uma reposição parcial, siga estes passos:
1. Ligue o TomTom Touch a um carregador de parede ou a um computador.
Aguarde até que seja apresentado o símbolo da bateria no TomTom Touch.
Se estiver a utilizar um computador, espere até o Sports Connect terminar de atualizar o
TomTom Touch.
2. Desligue o TomTom Touch do carregador de parede ou computador.
O software do TomTom Touch é reiniciado. Terminou a reposição parcial do TomTom Touch.
Reposição de fábrica
Importante: quando efetua uma reposição de fábrica no Sports Connect, todos os dados pessoais e
definições são eliminados do TomTom Touch. Não é possível anular esta ação.
Deve efetuar uma reposição de fábrica apenas como último recurso para restaurar o TomTom Touch
ou caso pretenda realmente remover os seus dados e definições.
Efetuar uma reposição de fábrica reinstala o software no TomTom Touch e remove os seguintes
dados:



As suas atividades.
As suas definições no TomTom Touch e no Sports Connect.
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Nota: se estiver a utilizar a app para dispositivos móveis Sports, é necessário esquecer o TomTom
Touch no smartphone e, em seguida, emparelhá-lo novamente do seguinte modo:



Android - No menu de definições Bluetooth do seu dispositivo Android, desemparelhe ou
esqueça o TomTom Touch,
iOS - Aceda ao ecrã de definições Bluetooth do iOS, clique no ícone (i) atrás do nome do
TomTom Touch e selecione Esquecer este dispositivo.

Importante: ao efetuar uma reposição de fábrica, não desligue o TomTom Touch antes de o Sports
Connect terminar de o restaurar. Isto poderá demorar alguns minutos. Verifique as mensagens
apresentadas no Sports Connect antes de desligar.
Para efetuar uma reposição de fábrica, siga estes passos:
1. Ligue o TomTom Touch ao computador e aguarde até que o Sports Connect termine a
atualização.
2. Clique no ícone da roda dentada no Sports Connect para abrir o menu de Definições.
3. Clique no botão Repor.
4. Mantenha o TomTom Touch ligado quando a janela do Sports Connect fechar.
O Sports Connect instala o software no TomTom Touch.
5. Mantenha o TomTom Touch ligado enquanto o Sports Connect se abre.
6. Siga as instruções no Sports Connect para configurar o TomTom Touch.

O seu monitor de fitness e a água
O TomTom Touch está em conformidade com a norma IPx7 para impermeabilização, o que significa
que pode utilizá-lo ao ar livre à chuva e utilizá-lo no chuveiro, mas NÃO pode ser utilizado quando
nada. O monitor de fitness não contém sensores para medir métricas de natação.
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Iniciação Rápida
Efetue o download do Sports Connect
1. Efetue o download do TomTom Sports Connect em tomtom.com/123 e instale-o no seu
computador. O TomTom Sports Connect está disponível gratuitamente.
2. Para ligar o TomTom Touch ao computador, prima firmemente a parte superior do módulo até
que o módulo se solte da bracelete.

3. Ligue o módulo ao computador utilizando o cabo USB fornecido com o seu TomTom Touch.

4. Aguarde até que o módulo TomTom Touch esteja carregado. Toque no botão para ver o nível de
carga da bateria.
Sugestão: também pode carregar o equipamento sem instalar o Sports Connect no seu computador. Demora 40 minutos para carregar a bateria a 90% e 1 hora para carregar a 100%.
5. O Sports Connect abre automaticamente quando o TomTom Touch está ligado ao computador.
Siga as instruções apresentadas no ecrã do Sports Connect para começar a utilizá-lo, efetuar o
download de atualizações de software e registar o equipamento.
Seguinte: Inscrição e registo
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Inscrição e registo
Durante a configuração do Sports Connect, o website Sports abre-se.

Crie uma conta ou inicie sessão numa conta existente.
Nota: quer esteja a criar uma conta ou a iniciar sessão com uma conta já existente, certifique-se
de que as informações do seu perfil (altura, peso, idade e sexo) estão preenchidas corretamente.
Estas informações são necessárias para uma monitorização precisa da sua atividade.
No website Sports poderá ver as suas atividades, estatísticas e progresso.
Importante: deve ligar o TomTom Touch ao computador regularmente para o carregar e obter as
atualizações de software mais recentes.
Seguinte: OPCIONAL: obter a app para dispositivos móveis Sports

OPCIONAL: obtenha a app TomTom Sports
Importante: apesar de poder utilizar o TomTom Touch sem a app para dispositivos móveis Sports,
recomendamos que instale a app para dispositivos móveis se tiver um dispositivo móvel para
aproveitar todas as funcionalidades disponíveis.
A aplicação TomTom Sports permite-lhe fazer o upload das atividades, analisá-las e ver as suas
estatísticas em movimento. A ligação à app para dispositivos móveis Sports é opcional. Pode ver as
mesmas informações através do Sports Connect no computador.
Descarregue a app e siga as instruções no ecrã.
Google Play™
Apple App Store
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Sugestão: o TomTom Touch utiliza a tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) para comunicar com
a app para dispositivos móveis TomTom Sports.
Importante: se necessitar de mais ajuda para emparelhar o seu TomTom Touch com o telefone,
consulte Emparelhar com o seu dispositivo móvel.
Seguinte: Utilizar o TomTom Touch

Monitorizar a sua atividade diária
Toque no botão para ativar o ecrã e ver as horas.
Deslize para os ecrãs abaixo do ecrã de relógio para ver as estatísticas das suas atividades em
passos, distância percorrida, calorias queimadas, tempo em atividade e de sono.
Deslize para os ecrãs acima do mostrador do relógio para ver o seu ritmo cardíaco atual ou para
iniciar uma atividade.

Também pode definir um objetivo para o tempo em atividade ou atividade desportiva na app para
dispositivos móveis Sports ou no website Sports. Para ver a evolução dos seus objetivos e do ritmo
cardíaco durante todo o dia, bem como a sua evolução global, sincronize o TomTom Touch com a
app para dispositivos móveis Sports no telemóvel ou com o Sports Connect no computador.
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Seguinte: Utilizar o modo Desporto

Utilizar o modo Desporto
Pode utilizar o modo Desporto para todas as suas atividades desportivas. Este modo de
início-paragem capta o tempo, o ritmo cardíaco e as calorias queimadas com base no seu ritmo
cardíaco. Este modo pode ser utilizado para qualquer outro desporto, exceto natação e desportos
aquáticos.
Também pode monitorizar todas as suas atividades na app Sports no website Sports.
Nota: a distância não é apresentada durante uma atividade desportiva no seu TomTom Touch ou
na app porque o seu TomTom Touch não possui GPS.
Importante: pode usar o seu TomTom Touch no chuveiro, mas sofrerá danos se nadar ou saltar para
a água ao usá-lo.
1. Para iniciar uma atividade no modo Desporto, deslize para os ecrãs acima do relógio, onde
encontra o ícone de exercício.

2. Prima no botão brevemente para iniciar a gravação de uma atividade.
Uma vibração confirma que a atividade está a ser gravada.
3. Durante a gravação de uma atividade, prima o botão uma vez para ativar o ecrã e deslize para
cima até ver o tempo em atividade, as calorias queimadas, o ritmo cardíaco e a hora.
4. Para terminar o registo de uma atividade, prima o botão uma vez para ativar o ecrã, deslize até
ver a bandeira axadrezada e, em seguida, prima novamente o botão ou faça duplo toque na
parte lateral do módulo até sentir uma vibração e surgir uma marca de verificação no ecrã.
5. Depois de registar uma atividade, sincronize-a ligando o seu TomTom Touch à app para
dispositivos móveis Sports no seu telefone ou ao Sports Connect no seu computador.
Sugestão: após o treino, pode partilhar as suas atividades nas redes sociais.
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Emparelhar com o dispositivo móvel
Emparelhar com um dispositivo iOS
A app para dispositivos móveis TomTom Sports permite efetuar o upload de dados de atividade do
seu TomTom Touch para o TomTom Sports utilizando o seu smartphone. Também permite carregar
automaticamente para vários outros websites.
Se estiver disponível uma nova versão da app Sports, pode efetuar o download a partir da App
Store. Se estiver disponível uma versão mais recente do software para o monitor de fitness, pode
efetuar o download utilizando a app para computador Sports Connect.
Para emparelhar o seu dispositivo iOS com o monitor de fitness, siga estes passos:
1. O monitor de fitness deve estar ligado a uma fonte de alimentação. Se ligar a um computador,
aguarde que a app para computador Sports Connect termine a atualização do dispositivo antes
de continuar.
2. Certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa no seu dispositivo iOS.
3. Certifique-se de que o monitor de fitness e o dispositivo iOS estão próximos.
4. Nas Definições do seu dispositivo iOS, certifique-se de que o Bluetooth está ativado.
5. No seu monitor de fitness, prima o botão para ativar o ecrã, deslize o ecrã até ver os ícones do
Bluetooth e do smartphone e prima o botão novamente.
6. Inicie a app para dispositivos móveis Sports e toque em Banda no ecrã Ativar no seu dispositivo.
7. Quando o nome do seu monitor de fitness aparecer, toque no mesmo.
8. No seu dispositivo iOS, introduza o código PIN no seu monitor de fitness e toque em Emparelhar.
Os dispositivos devem estar agora emparelhados. Consulte abaixo para obter instruções de resolução
de problemas se encontrar problemas ao emparelhar o seu monitor de fitness.
Se abrir a app para dispositivos móveis no seu telemóvel e estiver a tentar ligar ao seu monitor de
fitness, poderá ser necessário ativar o monitor de fitness premindo no botão.
Resolução de problemas
Se encontrar problemas para emparelhar o seu monitor de fitness, siga os passos abaixo:





Certifique-se que está a utilizar a versão mais recente do software do TomTom Touch. Se
estiver disponível uma nova versão, pode transferi-la utilizando a app para computador Sports
Connect.
Certifique-se que está a utilizar a versão mais recente da app para dispositivos móveis. Se
existir uma nova versão, será apresentada na lista da App Store.
Esqueça o monitor de fitness emparelhado no seu dispositivo iOS e tente emparelhá-lo
novamente:
1. Aceda ao ecrã de definições Bluetooth do iOS no seu dispositivo iOS, clique no ícone (i) atrás
do nome do monitor de fitness e selecione Esquecer este dispositivo. Tente emparelhar
novamente o monitor de fitness seguindo as instruções de emparelhamento anteriores. Se
continuar sem funcionar, consulte os passos de resolução de problemas abaixo.
2. Reinicie o seu dispositivo iOS.
3. Desinstale e volte a instalar a app para dispositivos móveis Sports a partir da App Store.
4. Desligue o Bluetooth e ligue-o novamente.
5. Reinicie o seu monitor de fitness ligando-o a uma fonte de alimentação.
O seu dispositivo iOS e o monitor de fitness estão agora totalmente desligados e repostos.
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6. Inicie a app para dispositivos móveis Sports no seu dispositivo iOS.
7. Continue a emparelhar como descrito nas instruções de emparelhamento anteriores (passo
5).

Emparelhar com um dispositivo Android
A app para dispositivos móveis TomTom Sports permite efetuar o upload de dados de atividade do
seu TomTom Touch para o TomTom Sports utilizando o seu smartphone. Também permite carregar
automaticamente para vários outros websites.
Antes de emparelhar o monitor de fitness com o dispositivo Android, certifique-se de que está a
utilizar a versão mais recente da app TomTom Sports e de que tem instalada a versão mais recente
do software para o monitor de fitness. Se estiver disponível uma nova versão da app Sports, pode
efetuar o download a partir da Play Store. Se estiver disponível uma versão mais recente do
software para o monitor de fitness, pode efetuar o download utilizando a app para computador
Sports Connect.
Para emparelhar o dispositivo Android com o TomTom Touch, siga estes passos:
1. Certifique-se de que o seu dispositivo Android é compatível com a app TomTom Sports. Pode
encontrar informações sobre dispositivos compatíveis no Google Play.
2. Certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa no seu smartphone.
3. O monitor de fitness deve estar ligado a uma fonte de alimentação. Se ligar a um computador,
aguarde que a app para computador Sports Connect termine a atualização do dispositivo antes
de continuar.
4. Certifique-se de que o monitor de fitness e o dispositivo Android estão próximos.
5. Ligue o Bluetooth nas Definições do seu dispositivo Android.
6. Inicie a app para dispositivos móveis TomTom Sports no dispositivo Android.
7. No seu monitor de fitness, prima o botão para ativar o ecrã, deslize o ecrã até ver os ícones do
Bluetooth e do smartphone e prima o botão novamente.
8. No ecrã Ativar o seu dispositivo da app para dispositivos móveis, toque em Banda.
O seu dispositivo Android apresenta A procurar.
9. Quando o nome da sua banda aparecer, toque no mesmo.
10. Quando o nome do seu monitor de fitness aparecer na lista do ecrã A procurar, toque no mesmo
e aceite o pedido de emparelhamento.
Importante: verifique a barra de notificações do Android para localizar o pedido de emparelhamento do monitor de fitness. Em alguns dispositivos Android, a notificação de emparelhamento é apresentada na barra de notificação do Android após selecionar o monitor de
fitness ao qual pretende ligar. Alguns dispositivos Android mostram uma mensagem pop-up,
outros não mostram nada. Os dispositivos que não apresentem um pedido de emparelhamento
obrigam-no a aceitar o emparelhamento em poucos segundos.
11. Na app para dispositivos móveis Sports, introduza o código PIN apresentado no monitor de
fitness.
12. Após ligar a sua app Sports e o monitor de fitness, toque em Concluído.
O monitor de fitness e a app Sports estão agora emparelhados. Se encontrar problemas para
emparelhar o seu monitor de fitness, consulte abaixo as instruções de resolução de problemas.
Se abrir a app para dispositivos móveis no seu telemóvel e estiver a tentar ligar ao seu monitor de
fitness, poderá ser necessário ativar o monitor de fitness premindo no botão. Para sincronizar, abra
o ecrã Atividades na app. Se tiver problemas ao sincronizar com a app, pode sempre sincronizar as
suas atividades utilizando a app para computador Sports.
Se estiver a fazer o upgrade da versão do seu dispositivo Android, será necessário desemparelhar e
emparelhar novamente o seu monitor de fitness seguindo os passos abaixo.
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Resolução de problemas
Sugestão: os serviços de localização têm de ser ativados para alguns telefones Android.
Se não conseguir ligar o monitor de fitness à app Sports, recomenda-se que o desemparelhe
totalmente do dispositivo Android e que o volte a emparelhar seguindo estes passos:
1. No menu de definições Bluetooth do seu dispositivo Android, desemparelhe ou esqueça o
monitor de fitness. Tente emparelhar novamente o monitor de fitness seguindo as instruções de
emparelhamento anteriores. Se continuar sem funcionar, consulte os passos de resolução de
problemas abaixo.
2. Desinstale e volte a instalar a app para dispositivos móveis Sports a partir da Google Play.
3. Reinicie o seu dispositivo Android.
4. Desligue o Bluetooth e ligue-o novamente.
5. Reinicie o seu monitor de fitness ligando-o a uma fonte de alimentação.
O seu dispositivo Android e o monitor de fitness estão agora totalmente desligados e repostos.
6. Inicie a app para dispositivos móveis Sports no seu dispositivo Android.
7. Continue a emparelhar como descrito nas instruções de emparelhamento anteriores (passo 7).
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Sincronizar dados com o seu dispositivo
móvel
Como sincronizar dados
Pode efetuar o upload ou "sincronizar" os dados da sua atividade a partir do seu TomTom Touch para
a app para dispositivos móveis Sports utilizando o seu smartphone. Alternativamente, pode
sincronizar ligando o seu TomTom Touch ao computador.
Importante: quando desligar o seu TomTom Touch de uma fonte de alimentação depois de o ter
carregado totalmente, será apresentado 0:00 a piscar no ecrã. Isto significa que o seu TomTom
Touch tem de ser sincronizado.
Utilizar o smartphone
1. No seu telefone, certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa e de que o Bluetooth
está ativo.
2. Certifique-se de que o seu TomTom Touch e o smartphone estão emparelhados.
3. Certifique-se de que o seu TomTom Touch e o smartphone estão próximos.
4. No TomTom Touch, toque no botão para despertar o ecrã.
5. No smartphone, abra a aplicação Sports.
6. Aceda ao ecrã Atividades.
7. Deslize para baixo até ver um círculo verde.
A app sincroniza as definições dos dados de atividade com o seu TomTom Touch.
Utilizar o computador
1. Para ligar o TomTom Touch ao computador, prima firmemente a parte superior do módulo até
que o módulo se solte da bracelete.
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2. Ligue o módulo ao computador utilizando o cabo USB fornecido com o seu TomTom Touch.

O Sports Connect abre automaticamente quando o TomTom Touch está ligado ao computador.
O Sports Connect sincroniza automaticamente as suas definições de dados de atividade com o
seu TomTom Touch.

Resolução de problemas
Pode efetuar o upload ou "sincronizar" os dados da sua atividade a partir do seu TomTom Touch para
a app para dispositivos móveis Sports utilizando o seu smartphone. Alternativamente, pode
sincronizar ligando o seu TomTom Touch ao computador.
Ocasionalmente, a sincronização pode não funcionar, pelo que apresentamos mais alguns passos
para experimentar neste caso:
Dispositivo iOS
 Certifique-se que está a utilizar a versão mais recente do software do TomTom Touch. Se
estiver disponível uma nova versão, pode transferi-la utilizando a app para computador Sports
Connect.
 Certifique-se que está a utilizar a versão mais recente da app para dispositivos móveis. Se
existir uma nova versão, será apresentada na lista da App Store.
 Esqueça o monitor de fitness emparelhado no seu dispositivo iOS e tente emparelhá-lo
novamente:
1. Aceda ao ecrã de definições Bluetooth do iOS no seu dispositivo iOS, clique no ícone (i) atrás
do nome do monitor de fitness e selecione Esquecer este dispositivo. Tente emparelhar
novamente o monitor de fitness seguindo as instruções de emparelhamento anteriores. Se
continuar sem funcionar, consulte os passos de resolução de problemas abaixo.
2. Reinicie o seu dispositivo iOS.
3. Desinstale e volte a instalar a app para dispositivos móveis Sports a partir da App Store.
4. Desligue o Bluetooth e ligue-o novamente.
5. Reinicie o seu monitor de fitness ligando-o a uma fonte de alimentação.
O seu dispositivo iOS e o monitor de fitness estão agora totalmente desligados e repostos.
6. Inicie a app para dispositivos móveis Sports no seu dispositivo iOS.
7. Continue a emparelhar tal como descrito nas instruções de emparelhamento a partir do
passo 5 em Emparelhar com um dispositivo iOS.
Dispositivo Android
1. No menu de definições Bluetooth do seu dispositivo Android, desemparelhe ou esqueça o
monitor de fitness. Tente emparelhar novamente o monitor de fitness seguindo as instruções de
emparelhamento anteriores. Se continuar sem funcionar, consulte os passos de resolução de
problemas abaixo.
2. Desinstale e volte a instalar a app para dispositivos móveis Sports a partir da Play Store.
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3. Reinicie o seu dispositivo Android.
4. Desligue o Bluetooth e ligue-o novamente.
5. Reinicie o seu monitor de fitness ligando-o a uma fonte de alimentação.
O seu dispositivo Android e o monitor de fitness estão agora totalmente desligados e repostos.
6. Inicie a app para dispositivos móveis Sports no seu dispositivo Android.
7. Continue a emparelhar tal como descrito nas instruções de emparelhamento a partir do passo 7
em Emparelhar com um dispositivo Android.
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Monitorizar a sua condição física
Acerca da monitorização de atividades
Pode utilizar o TomTom Touch para monitorizar o seu nível de atividade. Estas são algumas das
coisas que pode fazer:







Criar um objetivo de corpo para gordura, músculo ou peso.
Criar um objetivo de passos para o número de passos por dia ou por semana.
Criar um objetivo desportivo, por exemplo, ciclismo, corrida ou exercício de ginásio.
Registar tempo passado a fazer atividade física, passos, calorias queimadas e distância
percorrida.
Ver o progresso a nível diário e semanal relativamente ao objetivo definido.
Carregar os seus dados de monitorização de atividades para o website TomTom Sports e para a
app para dispositivos móveis TomTom Sports.

Rever a sua atividade no Sports
Pode ver o progresso no seu objetivo de monitorização de atividades diário na app para dispositivos
móveis Sports e no website Sports. O que vê estará atualizado e reflete os últimos dados sincronizados a partir do seu TomTom Touch.
Consulte o Manual do utilizador da app TomTom Sports.

Informações gravadas pelo TomTom Touch
O TomTom Touch monitoriza automaticamente o sono e o tempo em atividade, as calorias
queimadas, os passos e a distância. Os cálculos são baseados nos sensores de ritmo cardíaco e de
movimento integrados e no perfil do utilizador, que inclui idade, sexo, altura e peso.
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Nota: o TomTom Touch não inclui um chip de GPS, por isso, as estatísticas de distância são
aproximadas com base nos seus passos.
Pode ver as estatísticas diárias deslizando através dos ecrãs abaixo do ecrã do relógio no TomTom
Touch. Pode também ver as suas estatísticas no website Sports e na app Sports quando sincroniza o
TomTom Touch.
Na app e no website, pode ver as estatísticas específicas do treino, bem como o progresso geral e o
progresso em qualquer dos objetivos que definiu.
Sugestão: pode também ver as medições do ritmo cardíaco 24 horas por dia e 7 dias por semana
se tiver ativado Ritmo cardíaco durante todo o dia no menu Dispositivo da app Sports.
Precisão da monitorização de atividades
A monitorização de atividades foi concebida para fornecer informações para incentivar o utilizador
a adotar um estilo de vida ativo e saudável. O TomTom Touch utiliza sensores e cálculos para
monitorizar a sua atividade. Os dados e as informações refletem a sua atividade de forma
aproximada, podendo não ser totalmente exatos na medição de passos, sono, distância e calorias.

Monitorizar a sua atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana
1. Deslize o ecrã para ver as métricas da sua atividade.
As métricas são:

Passos

Distância percorrida

Tempo em atividade

Tempo de sono

Calorias queimadas
2. Se tiver um objetivo de atividade diário, é apresentado um ícone de objetivo circular acima da
métrica selecionada e acima do relógio. Este ícone de objetivo é preenchido todos os dias
enquanto trabalha para atingir o seu objetivo.

Sugestão: pode definir objetivos e ver o seu histórico de desempenho na app Sports ou no
website Sports.
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Monitorizar o ritmo cardíaco
O TomTom Touch possui monitorização de ritmo cardíaco 24/7. Quando a monitorização de ritmo
cardíaco durante todo o dia está ativada, o seu monitor de fitness pode verificar o seu ritmo
cardíaco de forma regular durante o dia ou a noite. As informações de ritmo cardíaco melhoram as
estimativas de calorias e tempo em atividade e permitem obter uma boa perspetiva da atividade
geral durante o dia.
Nota: para prolongar a duração da bateria, desligue o Ritmo cardíaco durante todo o dia quando
não estiver em utilização. Esta funcionalidade está ATIVADA por predefinição.
Para ver uma leitura de ritmo cardíaco imediata, efetue o seguinte:
1. Ative o TomTom Touch premindo o botão.
2. No ecrã do relógio, deslize para baixo três vezes até ver o ícone do coração.
3. Aguarde alguns segundos até ver o seu ritmo cardíaco em batimentos por minuto (bpm).

4. Se o seu ritmo cardíaco não aparecer, toque no botão para tentar novamente. Também pode
tentar apertar o TomTom Touch no seu pulso ou movê-lo mais para cima no pulso.
Ver o seu ritmo cardíaco na app para dispositivos móveis Sports
Consulte o Manual do utilizador da app TomTom Sports.
Ver o seu ritmo cardíaco no website do Sports
1. Aceda a mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Clique em Todos os desportos e selecione Monitorização de atividades.
3. Clique em Tudo e selecione Dia.
4. Na parte inferior da página, selecione Média do ritmo cardíaco em repouso.
Quando vê o seu ritmo cardíaco para um dia, pode ver os valores do ritmo cardíaco em repouso
e a média do ritmo cardíaco em repouso calculado a partir dessas medições. Também pode ver
o seu ritmo cardíaco em repouso durante uma semana, mês ou ano.

Monitorizar os seus passos
Os passos são calculados utilizando o movimento do pulso e um objetivo predefinido de 10 000
passos por dia é automaticamente definido.
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Sugestão: os passos durante os treinos são incluídos nas métricas de monitorização de atividades
gerais.
1. Ative o TomTom Touch premindo o botão.
2. No ecrã do relógio, deslize para cima três vezes até ver o ícone dos passos.
Sugestão: a ordem dos ecrãs abaixo do relógio muda consoante o objetivo que definiu.

Pode ver o número de passos atual desse dia.
Nota: o seu progresso no objetivo diário é reposto para zero à meia-noite de cada dia.
Ver os seus passos na app para dispositivos móveis Sports
Consulte o Manual do utilizador da app TomTom Sports.
Ver os seus passos no website Sports
1. Aceda a mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Clique em Todos os desportos e selecione Monitorização de atividades.
3. Clique em Tudo e selecione Dia.
4. Na parte inferior da página, selecione Passos.
Também pode ver os seus passos para a semana, mês ou ano.

Monitorizar as suas calorias
Sugestão: as medições de calorias incluem as calorias queimadas pelo seu corpo para sobreviver,
um processo designado de Taxa metabólica basal (BMR). Por isso, o TomTom Touch apresenta a
quantidade de calorias quando acorda e ainda não fez nenhuma atividade.
1. Ative o TomTom Touch premindo o botão.
2. No ecrã do relógio, deslize para cima até ver o ícone da chama.
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Sugestão: a ordem dos ecrãs abaixo do relógio muda consoante o objetivo que definiu.

Pode ver o número de calorias queimadas atual desse dia.
Nota: o seu progresso no objetivo diário é reposto para zero à meia-noite de cada dia.
Ver as suas calorias queimadas na app para dispositivos móveis Sports
Consulte o Manual do utilizador da app TomTom Sports.
Ver as suas calorias queimadas no website Sports
1. Aceda a mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Clique em Todos os desportos e selecione Monitorização de atividades.
3. Clique em Tudo e selecione Dia.
4. Na parte inferior da página, selecione Energia.
Também pode ver as calorias queimadas durante uma semana, mês ou ano.

Monitorizar o seu tempo em atividade
Sugestão: o tempo é classificado como “ativo” quando o seu ritmo de passos ou movimento
estiver acima de um limiar específico durante mais de 10 segundos.
1. Ative o TomTom Touch premindo o botão.
2. No ecrã do relógio, deslize para cima três vezes até ver o ícone do tempo.
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Sugestão: a ordem dos ecrãs abaixo do relógio muda consoante o objetivo que definiu.

Pode ver o tempo em atividade atual desse dia.
Nota: o seu progresso no objetivo diário é reposto para zero à meia-noite de cada dia.
Ver o seu tempo em atividade na app para dispositivos móveis Sports
Consulte o Manual do utilizador da app TomTom Sports.
Ver o seu tempo em atividade no website Sports
1. Aceda a mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Clique em Todos os desportos e selecione Monitorização de atividades.
3. Clique em Tudo e selecione Dia.
4. Na parte inferior da página, selecione Tempo em atividade.
Também pode ver o seu tempo em atividade para a semana, mês ou ano.

Monitorizar a sua distância
Sugestão: os passos são calculados utilizando o movimento do pulso e os passos são utilizados
para estimar a distância de uma caminhada.
1. Ative o TomTom Touch premindo o botão.
2. No ecrã do relógio, deslize para cima quatro vezes até ver o ícone da distância.
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Sugestão: a ordem dos ecrãs abaixo do relógio muda consoante o objetivo que definiu.

Pode ver a distância ativa atual desse dia.
Nota: o seu progresso no objetivo diário é reposto para zero à meia-noite de cada dia.
Ver a sua distância na app para dispositivos móveis Sports
Consulte o Manual do utilizador da app TomTom Sports.

Monitorizar o seu sono
Acerca da monitorização do sono
Pode monitorizar o tempo que dorme com o TomTom Touch. Estas são algumas das coisas que pode
fazer:



Monitorizar o tempo que dorme em cada dia, semana, mês ou ano.
Pode carregar as suas métricas de monitorização do sono para o website TomTom Sports e para
a app para dispositivos móveis TomTom Sports.

O monitor de fitness mede o sono com base no movimento e parte do princípio que, se não se mover
depois de uma determinada hora no final da tarde, é porque está a dormir.
O dia é reposto às 16:00 e o seu monitor de fitness começa a contar uma nova "noite" nesse ponto.
Monitorizar o seu sono
Para monitorizar o seu sono, é necessário que mantenha o TomTom Touch no pulso enquanto
dorme. Para ver quanto tempo dormiu na noite anterior, efetue o seguinte:
1. Ative o TomTom Touch premindo o botão.
2. No ecrã do relógio, deslize para cima cinco vezes até ver o ícone de sono.
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Sugestão: a ordem dos ecrãs abaixo do relógio muda consoante o objetivo que definiu.

Pode ver a duração de sono na noite anterior.
Nota: o seu progresso no objetivo diário é reposto para zero à meia-noite de cada dia.
Ver a sua atividade de sono na app para dispositivos móveis Sports
Consulte o Manual do utilizador da app TomTom Sports.

Partilhar as suas atividades
Pode partilhar as atividades do Sports através da função Partilha social da sua conta Sports.
Para começar a partilhar, faça o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Inicie sessão em Sports.
Selecione uma atividade no painel do Sports.
Clique no botão Partilhar no canto superior direito.
Por exemplo, selecione Facebook ou Twitter e adicione um comentário para personalizar a
publicação.
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Modo de Desporto
Utilizar o modo Desporto
Pode utilizar o modo Desporto para todas as suas atividades desportivas. Este modo de
início-paragem capta o tempo, o ritmo cardíaco e as calorias queimadas com base no seu ritmo
cardíaco. Este modo pode ser utilizado para qualquer outro desporto, exceto natação e desportos
aquáticos.
Também pode monitorizar todas as suas atividades na app Sports no website Sports.
Nota: a distância não é apresentada durante uma atividade desportiva no seu TomTom Touch ou
na app porque o seu TomTom Touch não possui GPS.
Importante: pode usar o seu TomTom Touch no chuveiro, mas sofrerá danos se nadar ou saltar para
a água ao usá-lo.
1. Para iniciar uma atividade no modo Desporto, deslize para os ecrãs acima do relógio, onde
encontra o ícone de exercício.

2. Prima no botão brevemente para iniciar a gravação de uma atividade.
Uma vibração confirma que a atividade está a ser gravada.
3. Durante a gravação de uma atividade, prima o botão uma vez para ativar o ecrã e deslize para
cima até ver o tempo em atividade, as calorias queimadas, o ritmo cardíaco e a hora.
4. Para terminar o registo de uma atividade, prima o botão uma vez para ativar o ecrã, deslize até
ver a bandeira axadrezada e, em seguida, prima novamente o botão ou faça duplo toque na
parte lateral do módulo até sentir uma vibração e surgir uma marca de verificação no ecrã.
5. Depois de registar uma atividade, sincronize-a ligando o seu TomTom Touch à app para
dispositivos móveis Sports no seu telefone ou ao Sports Connect no seu computador.
Sugestão: após o treino, pode partilhar as suas atividades nas redes sociais.

Acerca da estimativa de calorias
As calorias são estimadas com base no seu sexo, peso, intensidade e duração do exercício.
29

No modo Desporto, o ritmo cardíaco é utilizado para estimar as calorias.
Os cálculos das calorias no TomTom Touch são baseados nas tabelas MET de 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
(Compêndio de Atividades Físicas 2011: segunda atualização dos códigos e valores MET). Medicine
and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
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Definir objetivos
Acerca dos objetivos
Pode definir objetivos diários, objetivos desportivos e objetivos corporais utilizando a app para
dispositivos móveis Sports ou o website Sports. Parte da app Sports é descrita abaixo, mas há muitas
semelhanças com o website Sports.
Importante: os novos objetivos ou alterações em objetivos existentes serão sincronizados com o
TomTom Touch na próxima vez que o ligar à App Sports ou Sports Connect.
Nota: isto é apenas um exemplo de um separador no TomTom Touch. Pode utilizar gestos
semelhantes para explorar outros separadores.

1. Toque na seta no canto superior esquerdo para voltar ao ecrã anterior.
2. Deslize para cima ou para baixo para percorrer rapidamente. Toque, mantenha premido e
arraste para percorrer rapidamente.
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3. Toque para abrir a página de detalhes para esse objetivo.

4. Toque na seta no canto superior esquerdo para voltar ao ecrã anterior.
5. Toque numa métrica para alterá-la. A métrica selecionada é apresentada a verde.
6. Toque nos botões de menos e mais para reduzir ou aumentar os valores da métrica, respetivamente.
7. Toque para ativar e desativar o objetivo. Depois de tocar, aguarde um minuto para que a app
atualize.

Definir um objetivo de monitorização de atividades
Nota: não é possível definir um objetivo diretamente no TomTom Touch, é necessário utilizar a
app Sports ou o website Sports.
Um objetivo de monitorização de atividades de 10 000 passos é automaticamente predefinido para
si. Também pode ver convites para definir objetivos de monitorização de atividades quando
configura o seu TomTom Touch.
Para alterar ou definir um objetivo de monitorização de atividades diário, faça o seguinte na app
Sports:
1. No menu, toque em OBJETIVOS.
Pode ver um ecrã com o seu objetivo de Passos na parte superior e sinais de mais para adicionar
um objetivo desportivo ou um objetivo corporal.
2. Toque no ícone do lápis debaixo do objetivo de Passos.
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3. Selecione a métrica que pretende alterar escolhendo entre: Passos, Distância, Duração ou
Energia. Neste exemplo, escolhemos Passos e já está realçado.
4. Desloque para baixo e altere o número de passos.
5. Toque em Concluído.
6. Em alternativa, toque em Desativar objetivo para desativar um objetivo.
Sugestão: também pode definir objetivos no website Sports.
Nota: o seu progresso no objetivo de monitorização de atividades é reposto para zero à
meia-noite de cada dia.
Importante: os novos objetivos ou alterações em objetivos existentes serão sincronizados com o
TomTom Touch na próxima vez que o ligar.

Definir um objetivo desportivo
Nota: não é possível definir um objetivo diretamente no TomTom Touch, é necessário utilizar a
app Sports ou o website Sports.
Pode utilizar o modo Desporto para todas as suas atividades desportivas. Este modo de
início-paragem capta o tempo, o ritmo cardíaco e as calorias queimadas com base no seu ritmo
cardíaco. Pode utilizar este modo para qualquer desporto, exceto natação e desportos aquáticos.
Para definir um objetivo de Desporto, efetue o seguinte na app Sports:
1. Toque no separador GERIR.
2. Toque em Gerir objetivos.
Verá um ecrã com várias opções para adicionar um objetivo de monitorização de atividade, um
objetivo desportivo ou um objetivo corporal.
3. Escolha um tipo de objetivo e toque nele, por exemplo, um Objetivo desportivo.
4. Escolha uma atividade entre as opções de: Corrida, Ciclismo, Passadeira rolante, etc. Neste
exemplo, escolhemos Corrida e a opção já está realçada.
5. Desloque para baixo e toque numa combinação de Métrica, Período de tempo e Objetivo para
cada atividade:

Atividades - defina o número de vezes que pretende efetuar essa atividade na semana ou
mês.

Distância - defina a distância que pretende percorrer na semana ou mês.

Tempo em atividade - defina o tempo que pretende gastar nessa atividade na semana ou
mês.
6. Quando terminar, desloque para baixo e toque em Concluído.
Sugestão: também pode definir objetivos no website Sports.
Importante: os novos objetivos ou alterações em objetivos existentes serão sincronizados com o
TomTom Touch na próxima vez que o ligar.
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Exemplos da visão geral do modo Desporto e gráficos de Ritmo cardíaco em repouso

Sugestão: este produto não possui uma funcionalidade de composição corporal. Se procura um
produto que possa medir a percentagem de gordura corporal e músculo, experimente o TomTom
Touch Cardio + Body Composition. Alternativamente, utilize balanças que possam medir a
composição corporal.

Definir um objetivo corporal
Nota: não é possível definir um objetivo diretamente no TomTom Touch, é necessário utilizar a
app Sports ou o website Sports.
Sugestão: este produto não possui uma funcionalidade de composição corporal. Se procura um
produto que possa medir a percentagem de gordura corporal e músculo, experimente o TomTom
Touch Cardio + Body Composition. Alternativamente, utilize balanças que possam medir a
composição corporal.
Para monitorizar o seu progresso, pode definir um objetivo corporal utilizando o Sports para
monitorizar o seu peso.
Para definir um objetivo de Corpo, efetue o seguinte na app Sports:
1. Toque no separador GERIR.
2. Toque em Gerir objetivos.
Verá um ecrã com várias opções para adicionar um objetivo de monitorização de atividade, um
objetivo desportivo ou um objetivo corporal.
3. Escolha um tipo de objetivo e toque no mesmo, por exemplo, um objetivo corporal.
4. Escolha o seu Peso.
5. Desloque para baixo e defina o seu objetivo de peso.
Sugestão: pode alterar as unidades de peso no seu Perfil da app Sports ou no website.
6. Quando terminar, desloque para baixo e toque em Concluído.
Sugestão: também pode definir objetivos no website Sports.
Importante: os novos objetivos ou alterações em objetivos existentes serão sincronizados com o
TomTom Touch na próxima vez que o ligar.
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Notificações do telemóvel
Receber notificações do telemóvel
Notificações de chamadas
Quando recebe uma chamada, o TomTom Touch vibra e aparece um ícone de chamada para indicar
que tem uma chamada. Pode deslizar para baixo para ignorar o ícone.
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Notificações de mensagens de texto (SMS)
Quando recebe uma mensagem SMS, o TomTom Touch vibra e aparece um ícone de mensagem para
indicar que tem uma mensagem. Pode deslizar para baixo para ignorar o ícone.
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Definições
Sobre Definições
Todas as definições para o TomTom Touch são efetuadas utilizando a App para dispositivos móveis
Sports ou o website Sports.
As seguintes definições estão disponíveis para o TomTom Touch:
Ritmo cardíaco durante todo o dia
Notificações do telemóvel
Perfil
Preferências
Zonas de ritmo cardíaco







Ritmo cardíaco durante todo o dia
Para ativar ou desativar a monitorização de ritmo cardíaco durante todo o dia, efetue o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Abra a app Sports no seu telemóvel.
Toque no separador Gerir.
Toque na imagem que aparece na parte superior do seu equipamento.
Desloque o cursor de Ritmo cardíaco durante todo o dia

Sugestão: desligue a monitorização do ritmo cardíaco durante todo o dia quando não a estiver a
utilizar para prolongar a duração da bateria.
Consulte: Monitorizar o seu ritmo cardíaco

Notificações do telemóvel
Para ativar ou desativar as notificações do telemóvel, faça o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Abra a app Sports no seu telemóvel.
Toque no separador Gerir.
Toque na imagem que aparece na parte superior do seu equipamento.
Desloque o cursor de Notificações do telemóvel.

Consulte: Receber notificações do telemóvel

Perfil
É necessário configurar o seu perfil utilizando a app Sports ou o website Sports. O seu perfil é
enviado para o TomTom Touch sempre que o liga ao Sports.
Selecione as seguintes opções para definir os seus dados:






NOME
SEXO
IDADE
ALTURA
PESO

A informação do seu perfil é utilizada para o seguinte:
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A data de nascimento permite que o TomTom Touch calcule a sua idade, que pode ser utilizada
para estimar o seu ritmo cardíaco máximo.
O peso e o sexo são necessários para calcular as calorias de forma mais precisa.

Preferências
Existe um conjunto de preferências que pode alterar do seguinte modo:
Website Sports
Clique em O seu nome (canto superior direito) > Definições > separador Preferências.
App Sports
Toque no ícone do menu > Conta > Perfil > Preferências.
Pode definir as seguintes preferências:






VISUALIZAÇÃO DA DATA
VISUALIZAÇÃO DAS HORAS (página 38)
UNIDADES DE PESO
UNIDADES DE DISTÂNCIA
UNIDADES DE ENERGIA

Alterar o formato da hora
Para alternar entre os formatos de relógio de 12 e 24 horas no seu monitor de fitness, execute os
seguintes passos:
Website Sports
1. Aceda às suas definições de preferências no website Sports.
2. Em Apresentação da hora, escolha Relógio de 12 horas ou Relógio de 24 horas.
3. Ligue o seu monitor de fitness ao computador para sincronizar as suas definições.
App para dispositivos móveis Sports
1. Na app para dispositivos móveis Sports, selecione o separador Gerir.
2. Toque em Editar perfil.
3. Selecione PREFERÊNCIAS.
4. Toque em Apresentação da hora.
5. Escolha o Relógio de 12 horas ou o Relógio de 24 horas.
6. Toque em Atualizar.
A apresentação da hora do seu monitor de fitness foi alterada.

Alterar o fuso horário
Se viajar para um fuso horário diferente com o monitor de fitness, pode alterar a hora através de
um computador ou da app Sports no telemóvel.
App para dispositivos móveis Sports
Para atualizar o fuso horário através do telemóvel, proceda da seguinte forma:
1. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telemóvel.
2. Abra a app para dispositivos móveis TomTom Sports.
3. Puxe para baixo o ecrã de Atividades para sincronizar o monitor com a app.
Este procedimento irá atualizar automaticamente o fuso horário para corresponder ao do seu
telemóvel.
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Website Sports
Para atualizar o fuso horário através de um computador, proceda da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.

Ligue o monitor ao computador.
Abra o Sports Connect
Clique no ícone da roda dentada para aceder ao menu de Definições.
Assinale a caixa para sincronizar o Relógio e, em seguida, desligue e ligue novamente o seu
monitor para atualizar a hora.
Este procedimento irá atualizar automaticamente a hora.

Zonas de ritmo cardíaco
Pode mudar a amplitude das zonas de ritmo cardíaco no website Sports.
Clique em O seu nome (canto superior direito) > Definições > separador Zonas de ritmo cardíaco.
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Conta TomTom Sports
Nota: a conta Sports é diferente de uma conta TomTom ou MyDrive. Não existe qualquer ligação
entre as três. Pode ter vários dispositivos associados a uma conta Sports.
A sua conta TomTom Sports é o local de armazenamento central de todas as suas informações de
treino e de fitness.
Para criar uma conta, clique no respetivo botão no TomTom Sports Connect ou aceda diretamente
ao website: mysports.tomtom.com
Pode transferir as suas atividades para a sua conta Sports utilizando o TomTom Sports Connect ou a
app TomTom Sports.
Se transferir as suas atividades para a sua conta TomTom Sports, pode guardar, analisar e consultar
todas as suas atividades anteriores. Pode ver todas as métricas associadas às suas atividades.
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TomTom Sports Connect
O TomTom Sports Connect faz o seguinte:




Regista o TomTom Touch na sua conta Sports.
Atualiza o software do TomTom Touch quando forem disponibilizadas novas versões.
Carrega informações de atividade para a sua conta Sports.
Nota: a app TomTom Sports Connect é uma aplicação completamente diferente da app MyDrive.

Instalar o TomTom Sports Connect
Para obter instruções, consulte Efetuar o download do Sports Connect.
Compatibilidade com computador
TomTom Sports Connect é compatível com os seguintes sistemas operativos:
Windows®





Windows
Windows
Windows
Windows

10
8 - Versão PC
7
Vista®

Mac OS X






10.11 (El Capitan)
10.10 (Yosemite)
10.9 (Mavericks)
10.8 (Mountain Lion)
10.7 (Lion)
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App para dispositivos móveis TomTom
Sports
A aplicação para dispositivos móveis Sports permite-lhe fazer o upload das atividades, analisá-las e
ver as suas estatísticas em movimento.
A app para dispositivos móveis TomTom Sports faz o seguinte:



Transfere automaticamente as informações da sua atividade para a sua conta TomTom Sports
quando sincronizada com o TomTom Touch.
Proporciona uma alternativa ao TomTom Sports Connect para transferir informações de
atividades para a sua conta Sports.

Telemóveis e dispositivos móveis compatíveis
iOS
A app TomTom Sports é compatível com os seguintes telemóveis e dispositivos móveis:





iPhone 4S ou posterior
iPod touch 5.ª geração
iPad3 ou posterior
Todos os iPad mini.

Android
A aplicação TomTom Sports requer conetividade Bluetooth Smart (ou Bluetooth LE) e o sistema
operativo Android 4.1 ou posterior para comunicar com o seu monitor de fitness. Foi testada uma
série de dispositivos Android com Bluetooth Smart para verificar a respetiva compatibilidade com a
app Sports. Verifique a compatibilidade do telemóvel com a app Sports através da Google Play
Importante: na China, a Google Play não está acessível e a nossa app está publicada na loja
Wandoujia.
Instalar a app TomTom Sports
Consulte: Obter a app para dispositivos móveis Sports
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Adenda
Avisos e Indicações de utilização
Indicações de utilização
O TomTom Touch monitoriza o ritmo cardíaco, conta os passos, calorias queimadas, distância
percorrida, tempo em atividade e o tempo de sono. Estas métricas ajudam a manter um estilo de
vida ativo.
Avisos
Avisos gerais para o TomTom Touch
 O TomTom Touch não é um equipamento médico e não deve ser utilizado para fins de
diagnóstico ou tratamento. Consulte sempre um médico antes de iniciar um programa de
exercício físico.
 O TomTom Touch é fabricado na China.
 Não se trata de um brinquedo. Este produto e os seus acessórios contêm peças pequenas,
que podem constituir perigo de asfixia. Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de
ingestão da bateria, procure assistência médica imediata.
 Para utilizar algumas funcionalidades deste produto, é necessário ter acesso à app TomTom
Sports.
AVISO DE SEGURANÇA
 Este produto contém uma bateria de polímeros de lítio que não está acessível nem pode ser
substituída. Mantenha o TomTom Touch fora do alcance das crianças. Se suspeitar que o seu
filho engoliu ou inseriu o módulo do monitor, procure assistência médica imediata, uma vez
que existe o risco de ferimentos graves.
Monitor/sensor de ritmo cardíaco
 O monitor de ritmo cardíaco não é um equipamento médico e não deve ser utilizado para
fins de diagnóstico ou de tratamento.
 A interferência com o sinal de fontes externas, o mau contacto com o pulso e outros fatores
podem impedir a leitura ou transmissão de dados correta do ritmo cardíaco. A TomTom não
aceita qualquer responsabilidade por tais imprecisões.
Como a TomTom utiliza as suas informações
Pode obter informações sobre a utilização de dados pessoais em:
tomtom.com/privacy.
Segurança do equipamento e da bateria
O seu equipamento
Este produto utiliza uma bateria de iões de lítio.
Não desmonte, não esmague, não dobre, não deforme, não perfure e não corte o seu equipamento.
Não o utilize num ambiente húmido, molhado e/ou corrosivo. Não coloque, não guarde nem deixe o
seu produto em locais com temperatura elevada, à luz solar direta, num forno micro-ondas ou
dentro de um recipiente pressurizado e não o exponha a temperaturas superiores a 122 °F / 50 °C.
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Evite deixar cair o equipamento. Se o equipamento cair, especialmente numa superfície dura, e o
utilizador suspeitar de danos, contacte o Serviço de apoio ao cliente.
Se o seu equipamento precisa de um carregador, utilize o carregador fornecido. Para substituir o
seu carregador, vá a tomtom.com para obter informações sobre os carregadores aprovados para o
seu equipamento.
Temperaturas de funcionamento
-20 °C (-4 °F) a 45 °C (113 °F).
Bateria do equipamento
Não modifique nem volte a montar a bateria. Não tente inserir objetos estranhos na bateria, não a
submerja nem exponha a água ou outros líquidos. Não exponha a bateria a incêndio, explosão ou a
outros perigos.
Não ligue a bateria em curto-circuito nem permita que objetos metálicos condutores entrem em
contato com os terminais da bateria.
Utilize a bateria apenas num sistema para o qual tenha sido especificada.
Cuidado: risco de explosão em caso de substituição da bateria por outra de tipo incorreto.
Não retire nem tente retirar a bateria, porque não é substituível pelo utilizador. Se a bateria estiver
a dar problemas, contacte com o Serviço de apoio ao cliente da TomTom.
O tempo de vida útil da bateria apresentado corresponde à vida máxima possível da bateria. A vida
máxima de uma bateria será atingida apenas em condições atmosféricas específicas. O cálculo da
vida máxima de uma bateria baseia-se num perfil médio de utilização.
Para obter sugestões sobre como ampliar a vida útil da bateria, consulte estas Perguntas frequentes: tomtom.com/batterytips.
O não cumprimento destas orientações poderá causar uma fuga de ácido da bateria, que esta fique
quente, expluda ou entre em combustão e cause ferimentos e/ou danos. Não fure, não abra, nem
desmonte a bateria. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contato com os fluidos
derramados, deverá passar a área afetada do corpo por água corrente e procurar cuidados médicos
de imediato. Por motivos de segurança e para prolongar a vida útil da bateria, remova o produto do
veículo quando não estiver a conduzir e mantenha-o num local fresco e seco. O carregamento não é
efetuado a temperaturas baixas (inferiores a 32 °F/0 °C) ou a temperaturas altas (superiores a 113
°F/45 °C).
Eliminação da bateria
A BATERIA INCLUÍDA NO PRODUTO TERÁ DE SER RECICLADA OU ELIMINADA CORRETAMENTE DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO LOCAL E SEMPRE SEPARADA DOS RESÍDUOS
DOMÉSTICOS. DESTA FORMA, ESTARÁ A AJUDAR A PRESERVAR O AMBIENTE. UTILIZE O SEU
EQUIPAMENTO TOMTOM APENAS COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE CC (CARREGADOR DE
ISQUEIRO/CABO DE BATERIA), O TRANSFORMADOR DE CA (CARREGADOR DOMÉSTICO), NUMA BASE
APROVADA PARA O SEU EQUIPAMENTO OU COM O CABO USB FORNECIDO PARA LIGAR A UM
COMPUTADOR PARA CARREGAMENTO DA BATERIA.
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REEE – eliminação de resíduos
Na UE/EEE, este produto está marcado com o símbolo do caixote do lixo por cima e/ou na caixa do
produto conforme solicitado pela Diretiva 2012/19/UE (REEE). Este produto não deve ser tratado
como resíduo doméstico ou ser eliminado da mesma forma que os resíduos municipais não
separados. Para se desfazer deste produto, devolva-o ao ponto de venda ou leve-o ao ponto de
recolha municipal para que seja reciclado.
Fora da UE/EEE, o símbolo do contentor do lixo pode ter outro significado. Pode pedir mais
informações sobre as opções de reciclagem nacional a uma autoridade local. É da responsabilidade
do utilizador final cumprir a lei local quando recicla este produto.

Diretiva ETRT
A TomTom vem por este meio declarar que os equipamentos de navegação pessoal TomTom estão
em conformidade com os requisitos fundamentais e outras cláusulas relevantes da Diretiva da UE
1999/5/CE. A declaração de conformidade está disponível em: tomtom.com/legal.

Números de modelo
TomTom Touch Cardio Fitness Tracker: 1AT00
Acessórios fornecidos com este equipamento
 Cabo de carregamento
 Manual do utilizador
Declarações de conformidade (UE)
Para ler as Declarações de conformidade para todos os produtos TomTom, consulte:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/
Especificações técnicas dos monitores de fitness TomTom
Duração da bateria

Até 5 dias

Resolução do visor

128 x 32 píxeis

Dimensão do visor

5,58 x 22,38 mm

Espessura

11,5 mm

Peso

10 g

Tamanho do pulso

121 - 169 mm (small)

140 - 206 mm (large)

Fonte de
alimentação

Cabo USB

Alimentação USB de 5 V, CC de 500 mA
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Equipamento de tipo BF

Ano de fabrico
Ano de fabrico: 2017
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Avisos de Copyright
© 1992 - 2017 TomTom. Todos os direitos reservados. TomTom e o logótipo das "duas mãos" são
marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da TomTom N.V. ou de uma das suas subsidiárias. Vá a tomtom.com/legal para consultar a garantia limitada e os contratos de licença do
utilizador final aplicáveis a este produto.
© 1992 - 2017 TomTom. Todos os direitos reservados. Este material tem proprietário e está sujeito à
proteção dos direitos de autor e/ou proteção dos direitos da base de dados e/ou outros direitos de
propriedade intelectual da TomTom ou dos seus fornecedores. A utilização deste material está
sujeita aos termos do contrato de licença. Qualquer cópia ou divulgação não autorizada do material
terá consequências penais e civis.
Linotype, Frutiger e Univers são marcas comerciais da Linotype GmbH, registadas no Instituto
Americano de Patentes e Marcas e possivelmente noutras jurisdições.
MHei é uma marca comercial da The Monotype Corporation, possivelmente registada em determinadas jurisdições.
Android, Google Now, Google Earth e o emblema "Obter no Google Play"
Android, Google Now, Google Earth, Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais da
Google Inc.
Windows®
Windows e Windows Vista são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
TWITTER
TWITTER, TWEET, RETWEET e o logótipo Twitter são marcas comerciais da Twitter, Inc. ou suas
afiliadas.
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac e o emblema "Transferir da App Store"
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc.,
registadas nos Estados Unidos e noutros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
Bluetooth®

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG,
Inc. e a utilização das mesmas por parte da TomTom realiza-se com licença. As restantes marcas e
designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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.
Código AES
O software incluído neste produto contém código AES que é propriedade de Brian Gladman,
Worcester, UK (Copyright (c) 1998-2008). Todos os direitos reservados.
Termos da licença:
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A redistribuição e a utilização deste software (com ou sem alterações) é permitida sem pagamento
de taxas ou direitos desde que sejam cumpridas as seguintes condições:
As distribuições de código fonte têm de incluir o aviso de direitos de autor mencionado acima, esta
lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.
As distribuições de código binário têm de incluir o aviso de direitos de autor mencionado acima,
esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na sua documentação.
O nome do titular dos direitos de autor não pode ser utilizado para recomendar produtos criados
com este software sem uma autorização específica por escrito.
Cálculos de calorias
Os cálculos de calorias efetuados neste produto baseiam-se nos valores MET de:
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 (Compêndio de Atividades Físicas 2011: segunda atualização dos códigos e valores
MET). Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
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