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

Čo presne je športtester? 

Športtester TomTom Touch sleduje vaše aktivity v priebehu dňa a pomáha vám osvojiť si aktívnejší 
životný štýl.  

Aké sú jeho kľúčové funkcie? 

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

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

športové hodinky GPS TomTom. 

Tu sú niektoré časti používateľskej príručky, kde môžete začať: 

 Rýchly štart so športtesterom 

 Informácie o športtesteri 

 Nosenie športtestera 

 Nabíjanie športtestera 

 Vodotesnosť športtestera 

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

TomTom Touch zo zoznamu alebo zadajte hľadaný výraz.  

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

Privítanie 
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Informácie o športtesteri 

 

1. Upevnenie remienka – do remienka zasuňte oba kolíky, aby ste mali istotu, že je športtester 
TomTom Touch bezpečne pripevnený. 

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

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

 Srdcová frekvencia 

 Športový režim 

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

 Kroky 

 Spálená energia alebo kalórie 

 Vzdialenosť 

 Aktívny čas 

 Trvanie spánku 

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

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

Tip: Predvolený nastavený cieľ je 10 000 krokov. 

4. Obrazovka hodín – keď prebudíte zariadenie stlačením tlačidla, zobrazí sa obrazovka hodín 
s aktuálnym časom. Prejdením prstom nahor alebo nadol na obrazovke hodín zobrazíte jed-
notlivé údaje a režimy. 

5. Tlačidlo – stlačením tlačidla prebudíte športtester alebo sa spojíte so svojím smartfónom. 

Poznámka: Ak chcete posunúť obrazovku na dotykovom displeji, prejdite pozdĺž displeja prstom 

zhora nadol (posun HORE) alebo zdola nahor (posun DOLE).  
 

Váš športtester 
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Nosenie športtestera 

Je dôležité, ako nosíte športtester TomTom Touch, pretože to môže ovplyvniť výkonnosť snímača 
srdcovej frekvencie. Ďalšie informácie o fungovaní tohto snímača nájdete v časti Snímač srdcovej 
frekvencie. 

Ak máte problémy dosiahnuť presné meranie srdcovej frekvencie, uistite sa, že zariadenie TomTom 
Touch nosíte takto: 

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

 Nad zápästnou kosťou. 

 

 Najpresnejšie výsledky zo snímača srdcovej frekvencie získate po rozcvičení.  

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

cia. 
 

Čistenie športtestera 

Je dôležité športtester pravidelne čistiť, najmä po aktivitách, pri ktorých sa spotíte.  

 Športtester čistite vlhkou handričkou a na odstránenie mastnoty alebo nečistôt použite jemné 
mydlo.  

 Nepoužívajte mydlo na ruky, telové mydlo, saponáty, dezinfekčné prostriedky na ruky, čistiace 
utierky ani čistiace prostriedky pre domácnosť – mohli by zostať zachytené pod remienkom 
a dráždiť pokožku.  

 Zariadenie pred opätovným nasadením vždy dôkladne vysušte. Športtester je síce odolný voči 
vode, ale pri dlhšom nosení mokrého remienka by sa mohla pokožka podráždiť. 

 Nevystavujte športtester silným chemikáliám, ako sú rozpúšťadlá, a dávajte pozor, aby pri 
čistení modulu nedošlo k poškriabaniu alebo poškodeniu snímača srdcovej frekvencie. 

 Ak máte ekzém, alergie alebo astmu, pravdepodobnosť podráždenia pokožky alebo alergickej 
reakcie pri nosení prenosného zariadenia je vyššia. Bez ohľadu na to, či trpíte niektorým 
z týchto ochorení alebo nie, ak sa na zápästí vyskytne začervenanie alebo podráždenie pokožky, 
športtester prestaňte nosiť. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 2 až 3 dni po tom, čo zariadenie 
prestanete nosiť, obráťte sa na dermatológa. 

 
 

Snímač srdcovej frekvencie 

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

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

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

Používanie snímača srdcovej frekvencie 

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

Vybratie modulu z remienka 

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

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

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

 

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

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

Športtester TomTom Touch môžete nabiť nasledujúcim spôsobom: 

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

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

3. Pripojte väčší konektor USB buď k počítaču, alebo do sieťovej nabíjačke. 

4. Športtester TomTom Touch sa začne nabíjať a zobrazia sa na ňom nasledujúce animované ikony: 

 

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

prostredníctvom aplikácie Sports Connect. 
 

Uchovávanie údajov 

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

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

Informácie o batérii 

Vydrž batérie 

Až 5 dní. 

Doba nabíjania 

 Nabitie na 90 %: 40 minút 

 Úplné nabitie na 100 %: 1 hodina 

Tipy na predĺženie životnosti batérie 

 Vypnite upozornenia telefónu v mobilnej aplikácii Sports. 

 Vypnite celodenné monitorovanie srdcovej frekvencie v mobilnej aplikácii Sports. 

Táto funkcia je predvolene vypnutá, aby sa predišlo vybitiu batérie v prípade, že ponecháte 
zariadenie neúmyselne zapnuté.  

 Vypnutím rozhrania Bluetooth v telefóne zvýšite vybíjanie batérie športtestera TomTom Touch. 
Ak chcete, aby bola komunikácia medzi zariadeniami energeticky úspornejšia, nechajte rozh-
ranie Bluetooth® v telefóne zapnuté. Športtester TomTom Touch uchovávajte v dosahu pripo-
jenia Bluetooth spárovaného mobilného zariadenia. 

 Ak športtester TomTom Touch nepoužívate s telefónom, vykonajte vynulovanie, aby športtester 
TomTom Touch prestal vyhľadávať telefón. Ak ste športtester TomTom Touch spárovali 
s mobilnou aplikáciou Sports, no už športtester TomTom Touch nepoužívate s telefónom, 
športtester TomTom Touch sa bude pokúšať o pripojenie k telefónu a spotrebuje tak viac 
energie. V takom prípade vykonajte vynulovanie, aby si športtester TomTom Touch váš telefón 
nepamätal. Predĺžite tým výdrž batérie. 
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 Často sa pripájajte k aplikácii Sports Connect, aby ste dostávali aktualizácie softvéru. 
Aktualizácie softvéru môžu obsahovať vylepšenia šetriace energiu. 

 Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Prevádzkový rozsah teplôt je -20 °C (-4 °F) až 45 °C 
(113 °F).   

 

Resetovanie 

Mäkký reset 

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

Mäkký reset vykonajte takto: 

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

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

Ak používate počítač, počkajte, kým aplikácia Sports Connect dokončí aktualizáciu športtestera 
TomTom Touch. 

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

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

Výrobné nastavenia 

Dôležité: Pri obnovení výrobných nastavení v aplikácii Sports Connect sa v športtesteri TomTom 
Touch vymažú všetky osobné údaje a nastavenia. Táto operácia je nevratná. 

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

Výrobné nastavenia preinštalujú softvér športtestera TomTom Touch a zároveň odstránia: 

 vaše aktivity, 

 vaše nastavenia v športtesteri TomTom Touch a v aplikácii Sports Connect. 

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

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

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

Dôležité: Pri obnovení výrobných nastavení neodpájajte športtester TomTom Touch skôr, ako 
aplikácia Sports Connect obnovenie dokončí. Môže to trvať niekoľko minút. Pred odpojením 
skontrolujte správy zobrazené v aplikácii Sports Connect. 

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, postupujte takto: 

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

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

3. Kliknite na tlačidlo Vynulovať. 

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

Aplikácia Sports Connect nainštaluje softvér do športtestera TomTom Touch. 

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

6. Podľa pokynov v aplikácii Sports Connect nastavte športtester TomTom Touch. 
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Vodotesnosť športtestera 

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

1. Prevezmite si aplikáciu TomTom Sports Connect z lokality tomtom.com/123 a nainštalujte si ju 
do počítača. Aplikácia TomTom Sports Connect je k dispozícii zdarma.  

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

 

3. Pomocou kábla USB, ktorý ste dostali spolu so športtesterom TomTom Touch, pripojte modul 
k počítaču. 

 

 

 

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

Tip: Zariadenie môžete nabíjať aj bez inštalácie aplikácie Sports Connect do počítača. Nabitie 
batérie na 90 % trvá 40 minút a na 100 % 1 hodinu. 

5. Aplikácia Sports Connect sa otvorí automaticky po pripojení športtestera TomTom Touch 
k počítaču.  

Na začiatok postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie Sports Connect, prevezmite 
aktualizácie softvéru a zaregistrujte svoje zariadenie. 

Rýchly štart so zariadením 

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

Prihlásenie a registrácia 

Počas nastavovania v aplikácii Sports Connect sa otvorí webová lokalita Sports. 

 

Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste pomocou existujúceho účtu. 

Poznámka: Či už si vytvárate nový účet, alebo sa prihlasujete pomocou existujúceho účtu, 
skontrolujte správnosť informácií uvedených v profile (výška, váha, vek, pohlavie). Tieto 

informácie sú potrebné na presné sledovanie vašich aktivít. 

Na webovej lokalite Sports môžete zobraziť svoje aktivity, štatistiky a pokroky. 

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

Ďalej: VOLITEĽNÉ: Získajte mobilnú aplikáciu Sports 
 

VOLITEĽNÉ: Získajte aplikáciu TomTom Sports 

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

všetky dostupné funkcie. 

Mobilná aplikácia Sports vám umožní nahrať a analyzovať vaše aktivity a prezerať si štatistiky za 
chodu. Pripojenie k aplikácii Sports je voliteľné a rovnaké informácie si môžete pozrieť aj 
v aplikácii Sports Connect na počítači. 

Prevezmite si aplikáciu a postupujte podľa pokynov na displeji. 

   Obchod Google Play™ 

 Obchod Apple App Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.Sports
https://itunes.apple.com/app/id1177411905
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Tip: Športtester TomTom Touch používa na komunikáciu s mobilnou aplikáciou TomTom Sports 
rozhranie Bluetooth Low Energy (BLE). 

Dôležité: Ak potrebujete ďalšiu pomoc so spárovaním športtestera TomTom Touch s telefónom, 

prečítajte si časť Párovanie s mobilným zariadením. 

Ďalej: Používanie športtestera TomTom Touch  
 

Sledovanie každodennej aktivity 

Klepnutím na tlačidlo prebudíte displej a zobrazíte čas. 

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

Ak chcete zobraziť aktuálnu srdcovú frekvenciu alebo spustiť aktivitu, prejdite na obrazovky nad 
hodinami. 

 

Môžete si tiež nastaviť cieľ pre aktívny čas alebo športovú aktivitu v mobilnej aplikácii Sports alebo 
na webových stránkach aplikácie Sports. Ak si chcete pozrieť svoje pokroky pri dosahovaní cieľa, 
srdcovú frekvenciu za celý deň, trendy a celkové pokroky, zosynchronizujte športtester TomTom 
Touch s mobilnou aplikáciou Sports na telefóne alebo s aplikáciou Sports Connect na počítači. 
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Ďalej: Používanie športového režimu 
 

Používanie športového režimu 

Športový režim je možné použiť na všetky športové aktivity. Režim štart-stop zaznamenáva čas, 
srdcovú frekvenciu a spálené kalórie na základe vašej srdcovej frekvencie. Tento režim je možné 
použiť aj pre akýkoľvek iný šport okrem plávania a vodných športov.  

Všetky svoje aktivity môžete sledovať aj v aplikácii Sports alebo na webových stránkach aplikácie 
Sports. 

Poznámka: Keďže športtester TomTom Touch nemá GPS, v priebehu športovej aktivity sa na 
športtesteri TomTom Touch ani v aplikácii vzdialenosť nezobrazuje. 

Dôležité: Športtester TomTom Touch môžete nosiť v sprche, no ak s ním budete plávať alebo s ním 
skočíte do vody, poškodí sa. 

1. Ak chcete spustiť aktivitu v športovom režime, prejdite na obrazovky nad hodinami, kde uvidíte 
ikonu cvičenia. 

 

2. Spustite nahrávanie aktivity krátkym stlačením tlačidla. 

Nahrávanie aktivity potvrdí vibrácia. 

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

4. Ak chcete zastaviť nahrávanie aktivity, prebuďte displej jedným stlačením tlačidla, následne po 
ňom prechádzajte prstom, kým sa nezobrazí cieľová zástavka. Potom znova stlačte tlačidlo 
alebo dvakrát poklepte na bočnú stranu modulu, kým nepocítite vibrácie a na displeji sa nezo-
brazí znak začiarknutia. 

5. Po nahratí aktivitu zosynchronizujte pripojením športtestera TomTom Touch k mobilnej aplikácii 
Sports na telefóne alebo k aplikácii Sports Connect na počítači. 

Tip: Po dokončení tréningu môžete zdieľať svoje aktivity v sociálnych médiách. 
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Párovanie so zariadením iOS 

Mobilná aplikácia TomTom Sports umožňuje nahrávať údaje o vašich športových aktivitách zo 
športtestera TomTom Touch do aplikácie TomTom Sports pomocou smartfónu. Umožňuje tiež 
automatické nahrávanie na niekoľko iných webových stránok.  

Novú verziu aplikácie Sports si môžete prevziať z obchodu App Store (ak je k dispozícii). Ak je 
k dispozícii nová verzia softvéru pre športtester, môžete si ju prevziať pomocou počítačovej 
aplikácie Sports Connect.  

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

1. Športtester musí byť pripojený k zdroju napájania. Ak ho pripájate k počítaču, najskôr 
počkajte, kým aplikácia Sports Connect dokončí aktualizáciu zariadenia.  

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

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

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

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

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

7. Poklepte na zobrazený názov vášho športtestera. 

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

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

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

Odstraňovanie problémov 

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

 Ubezpečte sa, že používate najnovšiu verziu softvéru TomTom Touch. Ak je k dispozícii novšia 
verzia, môžete ju prevziať pomocou počítačovej aplikácie Sports Connect. 

 Skontrolujte, či používate najnovšiu verziu mobilnej aplikácie. Ak je k dispozícii novšia verzia, 
nájdete ju v obchode App Store. 

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

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

2. Reštartujte zariadenie iOS. 

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

4. Vypnite rozhranie Bluetooth a znova ho zapnite. 

5. Reštartujte športtester pripojením k zdroju napájania. 

Športtester a zariadenie iOS sú teraz úplne odpojené a resetované. 

6. Na zariadení iOS spustite mobilnú aplikáciu Sports. 

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

Párovanie s mobilným zariadením 
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Párovanie so zariadením s Androidom 

Mobilná aplikácia TomTom Sports umožňuje nahrávať údaje o vašich športových aktivitách zo 
športtestera TomTom Touch do aplikácie TomTom Sports pomocou smartfónu. Umožňuje tiež 
automatické nahrávanie na niekoľko iných webových stránok.  

Pred spárovaním športtestera so zariadením s Androidom skontrolujte, či používate najnovšiu verziu 
aplikácie TomTom Sports a či máte nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru pre svoj športtester. Ak 
je k dispozícii novšia verzia aplikácie Sports, môžete si ju prevziať z Obchodu Play. Ak je k dispozícii 
nová verzia softvéru pre športtester, môžete si ju prevziať pomocou počítačovej aplikácie Sports 
Connect.  

Ak chcete spárovať zariadenie s Androidom so športtesterom TomTom Touch, postupujte takto: 

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

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

3. Športtester musí byť pripojený k zdroju napájania. Ak ho pripájate k počítaču, najskôr 
počkajte, kým aplikácia Sports Connect dokončí aktualizáciu zariadenia.  

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

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

6. Na zariadení s Androidom spustite mobilnú aplikáciu TomTom Sports. 

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

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

Na zariadení s Androidom sa zobrazí správa o vyhľadávaní. 

9. Poklepte na zobrazený názov vášho remienka. 

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

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

sekúnd. 

11. V mobilnej aplikácii Sports zadajte kód PIN zobrazený na športtesteri. 

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

Športtester je teraz spárovaný s aplikáciou Sports. Ak sa vyskytnú problémy s párovaním zariadenia, 
prečítajte si pokyny na riešenie problémov nižšie. 

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

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

Odstraňovanie problémov 

Tip: Na niektorých telefónoch s Androidom musia byť ZAPNUTÉ lokalizačné služby. 

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

2. Odinštalujte mobilnú aplikáciu Sports a opätovne ju nainštalujte zo služby Google Play. 

3. Reštartujte zariadenie s Androidom. 

4. Vypnite rozhranie Bluetooth a znova ho zapnite. 

5. Reštartujte športtester pripojením k zdroju napájania. 

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

6. Na zariadení s Androidom spustite mobilnú aplikáciu Sports. 

7. Pokračujte s párovaním podľa vyššie uvedených pokynov na párovanie (od kroku 7). 
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Ako synchronizovať údaje 

Svoje údaje aktivít zo športtestera TomTom Touch môžete nahrať alebo synchronizovať pomocou 
mobilnej aplikácie Sports v smartfóne. Prípadne môžete synchronizáciu vykonať pripojením 
športtestera TomTom Touch k počítaču. 

Dôležité: Po odpojení športtestera TomTom Touch od zdroja napájania po nabití úplne vybitej 
batérie bude na displeji blikať čas 0:00. Znamená to, že športtester TomTom Touch treba 
zosynchronizovať. 

Pomocou smartfónu 

1. Skontrolujte, či máte v telefóne funkčné pripojenie k internetu a či je zapnuté rozhranie 
Bluetooth. 

2. Skontrolujte, či je športtester TomTom Touch spárovaný so smartfónom. 

3. Skontrolujte, či je športtester TomTom Touch v blízkosti smartfónu. 

4. Klepnutím na tlačidlo na športtesteri TomTom Touch prebuďte displej. 

5. Na smartfóne otvorte aplikáciu Sports. 

6. Prejdite na obrazovku Aktivity. 

7. Prejdite prstom nadol, kým sa nezobrazí zelený kruh. 

Aplikácia synchronizuje nastavenia údajov o aktivitách so športtesterom TomTom Touch. 

Pomocou počítača 

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

 

Synchronizácia údajov s mobilným 
zariadením 
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2. Pomocou kábla USB, ktorý ste dostali spolu so športtesterom TomTom Touch, pripojte modul 
k počítaču. 

 

Aplikácia Sports Connect sa otvorí automaticky po pripojení športtestera TomTom Touch 
k počítaču.  

Aplikácia Sports Connect automaticky zosynchronizuje nastavenia údajov o aktivitách so šport-
testerom TomTom Touch. 

 

Odstraňovanie problémov 

Svoje údaje aktivít zo športtestera TomTom Touch môžete nahrať alebo synchronizovať pomocou 
mobilnej aplikácie Sports v smartfóne. Prípadne môžete synchronizáciu vykonať pripojením 
športtestera TomTom Touch k počítaču. 

Synchronizácia niekedy nemusí fungovať. Ak sa to stane, môžete vyskúšať tieto kroky: 

Zariadenie iOS 

 Ubezpečte sa, že používate najnovšiu verziu softvéru TomTom Touch. Ak je k dispozícii novšia 
verzia, môžete ju prevziať pomocou počítačovej aplikácie Sports Connect. 

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

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

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

2. Reštartujte zariadenie iOS. 

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

4. Vypnite rozhranie Bluetooth a znova ho zapnite. 

5. Reštartujte športtester pripojením k zdroju napájania. 

Športtester a zariadenie iOS sú teraz úplne odpojené a resetované. 

6. Na zariadení iOS spustite mobilnú aplikáciu Sports. 

7. Pokračujte s párovaním podľa postupu v pokynoch na párovanie od kroku 5 v časti Párovanie 
so zariadením iOS. 

Zariadenie s Androidom 

1. V ponuke nastavení Bluetooth vášho zariadenia s Androidom zrušte spárovanie alebo zabudnite 
športtester. Pokúste sa znova spárovať športtester podľa pokynov na párovanie uvedených 
vyššie. Ak párovanie stále nefunguje, pokračujte krokmi na riešenie problémov nižšie.  

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

3. Reštartujte zariadenie s Androidom. 

4. Vypnite rozhranie Bluetooth a znova ho zapnite. 
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5. Reštartujte športtester pripojením k zdroju napájania. 

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

6. Na zariadení s Androidom spustite mobilnú aplikáciu Sports. 

7. Pokračujte s párovaním podľa postupu v pokynoch na párovanie od kroku 7 v časti Párovanie so 
zariadením s Androidom. 
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Informácie o sledovaní aktivít 

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

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

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

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

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

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

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

Kontrola aktivity v aplikácii Sports 

V mobilnej aplikácii Sports a na webovej lokalite Sports môžete sledovať svoje pokroky pri 
dosahovaní cieľa dennej aktivity. Zobrazené informácie sú aktuálne a odrážajú poslednú synchro-
nizáciu údajov zo športtestera TomTom Touch. 

Prečítajte si tiež používateľskú príručku aplikácie TomTom Sports. 

 

Informácie nahraté športtesterom TomTom Touch 

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

Sledovanie telesnej kondície 

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
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Poznámka: Športtester TomTom Touch nemá čip GPS, preto sú štatistiky vzdialenosti približné a 
založené na počte prejdených krokov. 

Svoje denné štatistiky si môžete prezrieť na športtesteri TomTom Touch prechádzaním cez 
obrazovky pod hodinami. Štatistiky si môžete pozrieť aj na webovej lokalite Sports a v aplikácii 
Sports pri synchronizácii športtestera TomTom Touch.  

V aplikácii a na webovej lokalite si môžete prezrieť štatistiky pre konkrétne cvičenie, ako aj celkové 
pokroky a pokroky pri dosahovaní nastavených cieľov.   

Tip: Ak ste v aplikácii Sports v ponuke zariadenia zapli nepretržité monitorovanie srdcovej 

frekvencie, môžete si pozrieť aj celodenné merania srdcovej frekvencie. 

Presnosť sledovania aktivít 

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

Nepretržité sledovanie aktivity 

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

Dostupné údaje sú: 

 Kroky 

 Prejdená vzdialenosť 

 Aktívny čas 

 Čas spánku 

 Spálené kalórie 

2. Ak máte nastavený denný cieľ aktivity, nad vybratým údajom alebo hodinami sa nachádza 
kruhová ikona. Ako postupne dosahujete cieľ, táto ikona sa každý deň postupne plní. 

 

Tip: Ciele si môžete nastaviť v aplikácii Sports alebo na webovej lokalite Sports, kde môžete tiež 

skontrolovať historické údaje. 
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Monitorovanie srdcovej frekvencie 

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

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

Ak chcete zobraziť údaj okamžitej srdcovej frekvencie, postupujte takto: 

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

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

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

 

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

Zobrazenie srdcovej frekvencie v mobilnej aplikácii Sports 

Prečítajte si tiež používateľskú príručku aplikácie TomTom Sports. 

Zobrazenie srdcovej frekvencie na webovej lokalite Sports 

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

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

3. Kliknite na položku Všetko a vyberte možnosť Deň. 

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

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

 

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

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

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

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

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

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

 

Zobrazí sa počet doteraz prejdených krokov za deň. 

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

Zobrazenie prejdených krokov v mobilnej aplikácii Sports 

Prečítajte si tiež používateľskú príručku aplikácie TomTom Sports. 

Zobrazenie prejdených krokov na webovej lokalite Sports 

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

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

3. Kliknite na položku Všetko a vyberte možnosť Deň. 

4. V dolnej časti stránky vyberte možnosť Kroky. 

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

Sledovanie spálených kalórií 

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

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

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

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tip: Poradie obrazoviek pod hodinami sa mení v závislosti od nastaveného cieľa. 

 

Zobrazí sa počet doteraz spálených kalórií za deň. 

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

Zobrazenie spálených kalórií v mobilnej aplikácii Sports 

Prečítajte si tiež používateľskú príručku aplikácie TomTom Sports. 

Zobrazenie spálených kalórií na webovej lokalite Sports 

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

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

3. Kliknite na položku Všetko a vyberte možnosť Deň. 

4. V dolnej časti stránky vyberte možnosť Energia. 

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

Sledovanie aktívneho času 

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

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

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

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tip: Poradie obrazoviek pod hodinami sa mení v závislosti od nastaveného cieľa. 

 

Zobrazí sa čas strávený aktívne zatiaľ za deň. 

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

Zobrazenie aktívneho času v mobilnej aplikácii Sports 

Prečítajte si tiež používateľskú príručku aplikácie TomTom Sports. 

Zobrazenie aktívneho času na webovej lokalite Sports 

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

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

3. Kliknite na položku Všetko a vyberte možnosť Deň. 

4. V dolnej časti stránky vyberte možnosť Aktívny čas. 

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

Sledovanie prejdenej vzdialenosti 

Tip: Počet prejdených krokov sa odhaduje pomocou pohybu zápästia a údaje o krokoch sa 

používajú na odhad prejdenej vzdialenosti. 

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

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

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
http://www.mysports.tomtom.com/app/progress
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Tip: Poradie obrazoviek pod hodinami sa mení v závislosti od nastaveného cieľa. 

 

Zobrazí sa vzdialenosť prejdená doteraz za deň. 

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

Zobrazenie prejdenej vzdialenosti v mobilnej aplikácii Sports 

Prečítajte si tiež používateľskú príručku aplikácie TomTom Sports. 
 

Sledovanie spánku 

Sledovanie spánku 

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

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

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

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

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

Sledovanie spánku 

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

1. Zobuďte športtester TomTom Touch stlačením tlačidla. 

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

http://download.tomtom.com/open/manuals/TomTom-Sports-App/manual.html
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Tip: Poradie obrazoviek pod hodinami sa mení v závislosti od nastaveného cieľa. 

 

Zobrazí sa, ako dlho ste spali predchádzajúcu noc. 

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

Zobrazenie aktivity spánku v mobilnej aplikácii Sports 

Prečítajte si tiež používateľskú príručku aplikácie TomTom Sports. 
 

Zdieľanie aktivít 

Aktivity na lokalite Sports môžete zdieľať pomocou funkcie zdieľania na sociálnych sieťach v účte 
Sports. 

Ak chcete začať zdieľať, postupujte takto: 

1. Prihláste sa do služby Sports.  

2. Na paneli na webovej lokalite Sports vyberte aktivitu. 

3. Kliknite na tlačidlo Zdieľať v pravom hornom rohu.  

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

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

Športový režim je možné použiť na všetky športové aktivity. Režim štart-stop zaznamenáva čas, 
srdcovú frekvenciu a spálené kalórie na základe vašej srdcovej frekvencie. Tento režim je možné 
použiť aj pre akýkoľvek iný šport okrem plávania a vodných športov.  

Všetky svoje aktivity môžete sledovať aj v aplikácii Sports alebo na webových stránkach aplikácie 
Sports. 

Poznámka: Keďže športtester TomTom Touch nemá GPS, v priebehu športovej aktivity sa na 
športtesteri TomTom Touch ani v aplikácii vzdialenosť nezobrazuje. 

Dôležité: Športtester TomTom Touch môžete nosiť v sprche, no ak s ním budete plávať alebo s ním 

skočíte do vody, poškodí sa. 

1. Ak chcete spustiť aktivitu v športovom režime, prejdite na obrazovky nad hodinami, kde uvidíte 
ikonu cvičenia. 

 

2. Spustite nahrávanie aktivity krátkym stlačením tlačidla. 

Nahrávanie aktivity potvrdí vibrácia. 

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

4. Ak chcete zastaviť nahrávanie aktivity, prebuďte displej jedným stlačením tlačidla, následne po 
ňom prechádzajte prstom, kým sa nezobrazí cieľová zástavka. Potom znova stlačte tlačidlo 
alebo dvakrát poklepte na bočnú stranu modulu, kým nepocítite vibrácie a na displeji sa nezo-
brazí znak začiarknutia. 

5. Po nahratí aktivitu zosynchronizujte pripojením športtestera TomTom Touch k mobilnej aplikácii 
Sports na telefóne alebo k aplikácii Sports Connect na počítači. 

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

Športový režim 



30 
 
 

 

Odhad spálených kalórií 

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

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

Výpočet spálených kalórií v športtesteri TomTom Touch používa tabuľky MET od autorov Ainsworth, 
B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., Meckes, N., Bassett Jr, D. R., Tudor-Locke, C., Greer, J. L., 
Vezina, J., Whitt-Glover, M. C., Leon, A. S. 2011 Compendium of Physical Activities: a second 
update of codes and MET values. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575 – 
1581. 
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Informácie o cieľoch 

Denné ciele, športové ciele a telesné ciele môžete nastaviť pomocou mobilnej aplikácie Sports 
alebo na webovej lokalite Sports. Niektoré časti aplikácie Sports sú popísané nižšie, no medzi 
aplikáciou a webovou lokalitou Sports existuje mnoho podobností. 

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

Poznámka: Toto je len jeden príklad karty na športtesteri TomTom Touch. Na preskúmanie 
ďalších kariet môžete použiť podobné gestá. 

 

1. Poklepaním na šípku vľavo hore sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. 

2. Prejdením prstom nahor alebo nadol môžete rýchlo prechádzať po obrazovke. Dotykom, 
podržaním a potiahnutím môžete po obrazovke prechádzať pomaly. 

Nastavenie cieľov 
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3. Poklepaním otvoríte stránku podrobností daného cieľa. 

 

4. Poklepaním na šípku vľavo hore sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. 

5. Poklepaním na metriku ju môžete zmeniť. Vybraná metrika sa zobrazuje zelenou farbou. 

6. Poklepaním na tlačidlá mínus a plus znížite alebo zvýšite hodnoty metriky. 

7. Poklepaním cieľ zapnete alebo vypnete. Po poklepaní chvíľu počkajte, kým sa aplikácia 
aktualizuje. 

 

 

Nastavenie cieľa sledovania aktivít 

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

aplikáciu Sports alebo webovú lokalitu Sports. 

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

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

1. Klepnite v ponuke na položku CIELE. 

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

2. Klepnite na ikonu ceruzky pod cieľom krokov. 

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

4. Prejdite nadol a zmeňte počet krokov. 
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5. Klepnite na položku Hotovo. 

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

Tip: Cieľ si môžete nastaviť aj na webovej lokalite Sports. 

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

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

Nastavenie športového cieľa 

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

aplikáciu Sports alebo webovú lokalitu Sports. 

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

Ak si chcete nastaviť športový cieľ, v aplikácii Sports postupujte takto: 

1. Klepnite na kartu SPRAVOVAŤ. 

2. Klepnite na položku Spravovať ciele. 

Zobrazí sa obrazovka s ponukou možností na pridanie cieľa sledovania aktivity, športového cieľa 
alebo telesného cieľa. 

3. Vyberte si typ cieľa a klepnite naň (napr. športový cieľ). 

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

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

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

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

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

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

Tip: Cieľ si môžete nastaviť aj na webovej lokalite Sports. 

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

Príklady prehľadu športového režimu a grafu oddychovej srdcovej frekvencie 
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Tip: Tento produkt neobsahuje funkciu telesnej kompozície. Ak hľadáte produkt, ktorý dokáže 
merať percentá telesného tuku a svalov, vyskúšajte zariadenie TomTom Touch Cardio + Body 

Composition. Prípadne môžete použiť váhu, ktorá meria telesnú kompozíciu. 
 

Nastavenie telesného cieľa 

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

Tip: Tento produkt neobsahuje funkciu telesnej kompozície. Ak hľadáte produkt, ktorý dokáže 
merať percentá telesného tuku a svalov, vyskúšajte zariadenie TomTom Touch Cardio + Body 

Composition. Prípadne môžete použiť váhu, ktorá meria telesnú kompozíciu. 

Ak chcete sledovať svoje pokroky, môžete si nastaviť telesný cieľ pomocou aplikácie Sports 
a sledovať svoju váhu.  

Ak chcete nastaviť telesný cieľ, v aplikácii Sports postupujte takto: 

1. Klepnite na kartu SPRAVOVAŤ. 

2. Klepnite na položku Spravovať ciele. 

Zobrazí sa obrazovka s ponukou možností na pridanie cieľa sledovania aktivity, športového cieľa 
alebo telesného cieľa. 

3. Vyberte si typ cieľa a klepnite naň (napr. telesný cieľ). 

4. Nastavte svoju hmotnosť. 

5. Prejdite nadol a vyberte svoju cieľovú hmotnosť. 

Tip: Jednotky hmotnosti môžete nastaviť vo svojom profile v aplikácii Sports alebo na webovej 
lokalite. 

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

Tip: Cieľ si môžete nastaviť aj na webovej lokalite Sports. 

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



35 
 
 

 

Prijímanie upozornení telefónu 

Upozornenia na hovory 

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

 

Upozornenia telefónu 
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Upozornenia na textové správy (SMS) 

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

Všetky nastavenia športtestera TomTom Touch sa ovládajú pomocou mobilnej aplikácie Sports alebo 
na webovej lokalite Sports. 

V športtesteri TomTom Touch sú k dispozícii nasledujúce nastavenia: 

 Nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie 

 Upozornenia telefónu 

 Profil 

 Predvoľby 

 Oblasti srdcovej frekvencie 
 

Nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie 

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

1. Na mobilnom telefóne otvorte aplikáciu Sports. 

2. Klepnite na kartu Spravovať. 

3. Klepnite na obrázok zariadenia v hornej časti. 

4. Posuňte prepínač pre možnosť Nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie. 

Tip: Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie, 

keď ho nepoužívate.  

Pozrite: Monitorovanie srdcovej frekvencie 
 

Upozornenia telefónu 

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenia telefónu, postupujte nasledovne: 

1. Na mobilnom telefóne otvorte aplikáciu Sports. 

2. Klepnite na kartu Spravovať. 

3. Klepnite na obrázok zariadenia v hornej časti. 

4. Posuňte prepínač pre možnosť Upozornenia telefónu. 

Pozrite: Prijímanie upozornení telefónu 
 

Profil 

Profil si musíte nastaviť pomocou aplikácie Sports alebo na webovej lokalite Sports. Váš profil sa 
odosiela do športtestera TomTom Touch pri každom pripojení k službe Sports. 

Vyberte nasledujúce možnosti a nastavte podrobnosti pre každý prípad: 

 MENO 

 POHLAVIE 

 DÁTUM NARODENIA 

 VÝŠKA 

 VÁHA 

Informácie z profilu sa používajú na nasledujúce účely: 

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

 Hmotnosť a pohlavie sú potrebné na presnejší výpočet spálených kalórií. 
 

Predvoľby 

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

Webová lokalita Sports  

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

Aplikácia Sports 

Klepnite na ikonu ponuky > Účet > Profil > Predvoľby. 

Môžete nastaviť nasledovné predvoľby: 

 ZOBRAZENIE DÁTUMU 

 ZOBRAZENIE ČASU (strana 38) 

 JEDNOTKY HMOTNOSTI 

 JEDNOTKY VZDIALENOSTI 

 JEDNOTKY ENERGIE 
 

Zmena zobrazenia času 

Ak chcete prepínať medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátom času na športtesteri, postupujte 
takto: 

Webová lokalita Sports 

1. Na webovej lokalite Sports prejdite do nastavení predvolieb. 

2. V časti Zobrazenie času vyberte  12-hodinový alebo 24-hodinový formát času. 

3. Ak chcete synchronizovať nastavenia, pripojte športtester k počítaču. 

Mobilná aplikácia Sports 

1. V mobilnej aplikácii Sports klepnite na kartu Spravovať. 

2. Klepnite na položku Upraviť profil. 

3. Vyberte položku PREDVOĽBY. 

4. Klepnite na položku Zobrazenie času. 

5. Vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát času. 

6. Klepnite na položku Aktualizovať. 

Zobrazenie času na športtesteri sa zmení. 
 

Zmena časového pásma 

Ak cestujete so športtesterom do iného časového pásma, môžete čas upraviť pomocou počítača 
alebo aplikácie Sports v telefóne. 

Mobilná aplikácia Sports 

Ak chcete aktualizovať časové pásmo pomocou telefónu, postupujte takto: 

1. Skontrolujte, či je v telefóne zapnuté rozhranie Bluetooth.  

2. Otvorte mobilnú aplikáciu TomTom Sports. 

3. Ak chcete synchronizovať športtester s aplikáciou, potiahnite obrazovku Aktivity nadol. 

Tým sa automaticky aktualizuje časové pásmo tak, aby sa zhodovalo s vaším telefónom. 
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Webová lokalita Sports 

Ak chcete aktualizovať časové pásmo pomocou počítača, postupujte takto: 

1. Pripojte športtester k počítaču. 

2. Otvorte aplikáciu Sports Connect.  

3. Kliknutím na ikonu ozubeného kolieska prejdite do ponuky nastavení. 

4. Čas aktualizujete tak, že označíte políčko synchronizácie hodín a potom športtester odpojíte 
a opätovne pripojíte.  

Čas sa automaticky aktualizuje.  

 
 

Oblasti srdcovej frekvencie 

Rozsah oblastí srdcovej frekvencie môžete zmeniť na webovej lokalite Sports. 

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

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

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

Svoje aktivity môžete preniesť do účtu Sports buď pomocou aplikácie TomTom Sports Connect, 
alebo TomTom Sports. 

Ak prenesiete svoje aktivity do účtu TomTom Sports, budete môcť uchovávať, analyzovať 
a zobrazovať svoje predchádzajúce aktivity. Môžete si prezerať všetky údaje súvisiace s vašimi 
aktivitami. 
 

Účet TomTom Sports 

http://mysports.tomtom.com/
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Aplikácia TomTom Sports Connect slúži na tieto účely: 

 Registrácia športtestera TomTom Touch s vaším účtom Sports. 

 Aktualizácia softvéru športtestera TomTom Touch pri sprístupnení nových verzií. 

 Nahratie informácií o aktivitách do účtu Sports. 

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

Inštalácia aplikácie TomTom Sports Connect 

Pokyny nájdete tu: Prevzatie aplikácie Sports Connect. 

Kompatibilita s počítačom 

Aplikácia TomTom Sports Connect je kompatibilná s nasledujúcimi operačnými systémami: 

Windows® 

 Windows 10 

 Windows 8 – verzia pre PC 

 Windows 7 

 Windows Vista® 

Mac OS X 

 10.11 (El Capitan) 

 10.10 (Yosemite) 

 10.9 (Mavericks) 

 10.8 (Mountain Lion) 

 10.7 (Lion) 

 
 

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

Mobilná aplikácia TomTom Sports slúži na tieto účely: 

 Automaticky prenáša informácie o aktivitách do vášho účtu TomTom Sports pri synchronizácii so 
športtesterom TomTom Touch. 

 Popri aplikácii TomTom Sports Connect predstavuje ďalšiu možnosť, ako prenášať informácie 
o aktivitách do vášho účtu Sports. 

Podporované telefóny a mobilné zariadenia 

iOS 

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

 iPhone 4S alebo novší 

 iPod touch 5. generácie 

 iPad3 alebo novší 

 Všetky zariadenia iPad mini. 

Android 

Aplikácia TomTom Sports vyžaduje na komunikáciu so športtesterom rozhranie Bluetooth Smart 
(alebo Bluetooth LE) a systém Android 4.1 alebo novší. Na potvrdenie kompatibility s aplikáciou 
Sports sme otestovali celý rad zariadení s Androidom s rozhraním Bluetooth Smart. Kompatibilitu 
telefónu s aplikáciou Sports si môžete overiť v službe Google Play. 

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

Inštalácia aplikácie TomTom Sports 

Pozrite si časť Získanie mobilnej aplikácie Sports 

Mobilná aplikácia TomTom Sports 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.mysports
http://www.wandoujia.com/apps/com.tomtom.mysports
http://www.wandoujia.com/apps/com.tomtom.mysports
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Varovania a indikácie týkajúce sa používania 

Pokyny na používanie 

Zariadenie TomTom Touch monitoruje tepovú frekvenciu, počíta kroky, spálené kalórie, prejdené 
kroky, dobu aktivity a dobu spánku. Tieto merania vám pomôžu zachovať si aktívny životný štýl. 

Upozornenia 

Všeobecné upozornenia pre zariadenie TomTom Touch 

 TomTom Touch nie je zdravotnícke zariadenie a nemalo by sa používať na diagnostiku ani 
liečbu. Skôr, ako začnete tréningový program, poraďte sa vždy s lekárom.   

 Zariadenie TomTom Touch bolo vyrobené v Číne. 

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

 Na využívanie niektorých funkcií tohto produktu sa vyžaduje prístup k aplikácii TomTom 
Sports. 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

 Tento produkt obsahuje lítiovo-polymérovú batériu, ku ktorej nie je možné pristupovať ani 
ju vymeniť. Uchovávajte zariadenie TomTom Touch mimo dosahu detí. Ak máte podozrenie, 
že vaše dieťa prehltlo modul sledovania, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, aby ste 
predišli vážnemu zraneniu. 

Monitor/snímač srdcovej frekvencie 

 Monitor srdcovej frekvencie nie je zdravotnícke zariadenie a nemal by sa používať na 
diagnostiku ani liečbu.  

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

 

Ako spoločnosť TomTom používa vaše informácie 

Informácie o používaní osobných údajov nájdete na stránke: 

tomtom.com/privacy. 
 

Bezpečnosť zariadenia a batérie 

Vaše zariadenie 

Tento výrobok používa lítium-iónovú batériu.  

Zariadenie nerozoberajte, nestláčajte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte ani nerežte. 
Nepoužívajte vo vlhkom, mokrom ani korozívnom prostredí. Svoj produkt neukladajte ani 
neuchovávajte v mieste s vysokou teplotou, na priamom slnečnom svetle, v blízkosti tepelného 
zdroja, v mikrovlnnej rúre alebo v tlakových nádobách, a nevystavujte ho teplotám nad 122 °F / 
50 °C.  

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo. V prípade, že zariadenie spadne, zvlášť na tvrdý povrch, a máte 
podozrenie, že by mohlo byť poškodené, obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory. 

Dodatok 

http://www.tomtom.com/privacy
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Ak vaše zariadenie vyžaduje nabíjačku, používajte ho s priloženou nabíjačkou. Informácie o 
schválených nabíjačkách k svojmu zariadeniu nájdete na stránkach tomtom.com. 

Prevádzkové teploty 

–20 °C (–4 °F) až 45 °C (113 °F).  

Batéria zariadenia 

Batériu neupravujte. Do batérie sa nepokúšajte vložiť cudzie predmety, ani ju nevystavujte 
pôsobeniu vody či iných tekutín. Batériu nevystavujte riziku zapálenia či explózie ani iným 
nebezpečenstvám. 

Batériu neskratujte a zabráňte kontaktu vodivých kovových predmetov s konektormi batérie. 

Batériu používajte len v systéme, pre ktorý je určená. 

Upozornenie: v prípade vloženia batérie nesprávneho typu hrozí explózia. 

Nepokúšajte sa odstraňovať batériu, ktorá nie je určená na výmenu užívateľom. V prípade problému 
s batériou kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory TomTom. 

Uvádzaná výdrž batérie je maximálna možná. Maximálnu výdrž batérie je možné dosiahnuť iba za 
špecifických atmosférických podmienok. Odhadovaná maximálna výdrž batérie je odvodená od 
bežného spôsobu používania. 

Tipy o predĺžení životnosti batérie nájdete v týchto najčastejších otázkach: 
tomtom.com/batterytips. 

V prípade nedodržania týchto pokynov môže z batérie vytiecť kyselina, môže sa zahriať, vybuchnúť 
alebo sa zapáliť a spôsobiť zranenie alebo škodu. Batériu neprepichujte, neotvárajte ani 
nerozoberajte. Ak z batérie vyteká tekutina a vy s ňou prídete do kontaktu, postihnuté miesto 
starostlivo opláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Z bezpečnostných dôvodov a s 
cieľom predĺžiť životnosť batérie vyberte výrobok z vozidla, keď necestujete, a uschovajte ho na 
chladnom a suchom mieste. Nabíjanie nebude prebiehať pri nízkych teplotách (hodnoty nižšie ako 
32 °F/0 °C) a vysokých teplotách (hodnoty vyššie ako 113 °F/45 °C). 

Likvidácia batérie 

BATÉRIU, KTORÁ JE SÚČASŤOU PRODUKTU, JE NUTNÉ RECYKLOVAŤ ALEBO ZLIKVIDOVAŤ V SÚLADE S 
MIESTNOU LEGISLATÍVOU A VŽDY MUSÍ BYŤ ODDELENÁ OD BEŽNÉHO DOMÁCEHO ODPADU. TÝMTO 
SPÔSOBOM POMÁHATE CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. ZARIADENIE TOMTOM POUŽÍVAJTE LEN S 
PRILOŽENÝM NAPÁJACÍM KÁBLOM DC (NABÍJAČKA DO AUTA/KÁBEL BATÉRIE), ADAPTÉROM AC 
(DOMÁCA NABÍJAČKA), V SCHVÁLENEJ KOLÍSKE ALEBO POMOCOU PRILOŽENÉHO KÁBLA USB NA 
PRIPOJENIE K POČÍTAČU S CIEĽOM NABÍJANIA BATÉRIE. 

 

 

Smernica WEEE – likvidácia odpadu z elektrických zariadení 

V rámci EÚ/EHP je tento produkt na svojom tele alebo balení označený symbolom odpadového koša, 
ako to vyžaduje smernica 2012/19/EÚ (WEEE). S týmto produktom by sa nemalo zaobchádzať ako 
s odpadom z domácností a nemal by sa likvidovať ako bežný komunálny odpad. Tento produkt 
môžete zlikvidovať jeho odovzdaním v mieste nákupu alebo v miestnom zbernom zariadení na 
recykláciu.  

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/batterytips
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V krajinách mimo EÚ/EHP môže mať symbol odpadového koša iný význam. Ďalšie informácie 
o vnútroštátnych možnostiach recyklácie môžete získať od príslušných miestnych orgánov. Likvidácii 
tohto produktu v súlade so zákonom je zodpovednosťou koncového používateľa.  

 

 

Smernica o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach 

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

 
 

Čísla modelov 

TomTom Touch Cardio Fitness Tracker: 1AT00 
 

Príslušenstvo dodávané so zariadením 

 Kábel na nabíjanie 

 Návod na použitie 
 

Vyhlásenia o zhode (EÚ) 

Ak chcete zobraziť Vyhlásenie o zhode pre všetky produkty TomTom, navštívte stránku 

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

Technické parametre zariadení na sledovanie telesnej kondície TomTom 

 

Výdrž batérie 
 

Až 5 dní  

Rozlíšenie displeja 
 

128 x 32 pixelov  

Veľkosť displeja 
 

5,58 x 22,38 mm  

Hrúbka 
 

11,5 mm  

Hmotnosť 
 

10 g  

Obvod zápästia 
 

121 – 169 mm (S) 140 – 206 mm (L) 

Napájanie 
 

Kábel USB Napájanie 5v USB 500mA DC    

 
 

Zariadenie typu BF 

 

 

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

Rok výroby: 2017 
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© 1992 - 2017 TomTom. Všetky práva vyhradené. Logo TomTom a logo „dve ruky“ sú ochranné 
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti TomTom N.V. alebo jednej z jej dcérskych 
spoločností. Pozrite si stránku tomtom.com/legal, kde nájdete informácie o obmedzenej záruke a 
licenčné zmluvy pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu. 

© 1992 - 2017 TomTom. Všetky práva vyhradené. Na tento dokument sa vzťahujú vlastnícke práva, 
ochrana autorských práv, ochrana práv týkajúcich sa databázy a/alebo iné práva duševného 
vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť TomTom alebo jej dodávatelia. Na používanie tohto dokumentu 
sa vzťahujú podmienky licenčnej zmluvy. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie alebo zverejnenie 
tohto dokumentu bude mať za následok vyvodenie trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti. 

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

Android, Google Now, Google Earth a  odznak „Získať v službe Google Play“ 

Android, Google Now, Google Earth, Google Play a logo Google Play sú ochrannými známkami 
spoločnosti Google Inc.  

Windows® 

Windows a Windows Vista sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami 
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v ďalších krajinách.  

TWITTER 

TWITTER, výrazy TWEET (TWEETNUŤ), RETWEET (RETWEETNUŤ) a logo Twitter sú ochrannými 
známkami spoločnosti Twitter, Inc. alebo jej pridružených spoločností.  

Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac a odznak „Stiahnuť v App Store“ 

Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac a logo Apple sú ochrannými známkami spoločnosti Apple 
Inc. Zaregistrovanými v USA a ďalších krajinách. App Store je servisnou značkou spoločnosti Apple 
Inc.  

Bluetooth® 

 

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami vo vlastníctve 
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou TomTom je 
licencované. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.  

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.  

Kód AES 

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

Upozornenia k autorským právam 

http://www.tomtom.com/legal
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Podmienky licencie: 

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

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

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

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

Výpočty kalórií 

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

Ainsworth, B. E., Haskell, W. L.,  Herrmann, S. D.,  Meckes, N., Bassett Jr, D. R., Tudor-Locke, C., 
Greer, J. L., Vezina, J., Whitt-Glover, M. C., Leon, A. S.: 2011 Compendium of Physical Activities: a 
second update of codes and MET values. Medicine and Science in Sports and Exercise, 
2011;43(8):1575 – 1581. 
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