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Selamat datang
Manual Pengguna ini menjelaskan semua perlu Anda ketahui tentang jam tangan TomTom Runner
3, TomTom Spark 3, TomTom Adventurer baru Anda.
Jika Anda ingin mendapatkan ringkasan pokoknya, kami sarankan untuk membaca halaman
Memulai. Ini meliputi persyaratan untuk mengunduh TomTom Sports Connect dan menggunakan
desk dock.
Berikut ini beberapa titik awal yang baik:


Tentang jam tangan Anda



Memulai aktivitas



Usia Bugar



Latihan



Penelusuran aktivitas



Musik



Menggunakan jam tangan Adventurer Anda
Tips: Lihat juga pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) di tomtom.com/support. Masukkan
nama produk untuk melihat daftar produk yang akan dipilih.

Kami harap Anda menikmati membacanya, dan yang terpenting, mencapai goal kebugaran
dengan Jam Tangan Olahraga TomTom GPS baru Anda!
Catatan: Fitur Musik dan Sensor Detak Jantung bawaan tidak tersedia di semua model jam
tangan.
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Yang baru
Apa yang baru dalam rilis ini
TomTom Runner 2, TomTom Runner 3, TomTom Spark, TomTom Spark 3, TomTom Adventurer
Usia Bugar
Usia Bugar TomTom adalah indikasi seberapa baik fungsi tubuh Anda secara fisik yang
dibandingkan dengan seberapa baik tubuh Anda seharusnya berfungsi, berdasarkan hal-hal
seperti detak jantung pada saat beraktivitas, detak jantung maksimal dan saat beristirahat,
aktivitas, jenis kelamin, usia, tinggi, dan berat.
Semakin efektif aktivitas yang Anda lakukan, semakin baik Usia Bugar Anda. Mulai perbaiki Usia
Bugar Anda dengan mendapatkan Poin Kebugaran. Anda dapat memperoleh Poin Kebugaran
ketika Anda mencatat aktivitas Anda pada jam TomTom Sports dengan pemantauan detak
jantung.
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Usia Bugar pada petunjuk ini.
Latihan
Untuk berlatih dengan lebih efektif, sekarang Anda dapat memilih salah satu dari 50 latihan yang
disesuaikan yang diunduh secara otomatis ke jam tangan setelah terhubung ke situs web atau
aplikasi TomTom Sports. Ada beberapa latihan untuk aktivitas berlari dan bersepeda yang terbagi
ke dalam 5 kategori: Kebugaran, Pembakaran Lemak, Daya Tahan, Kecepatan, dan Kekuatan.
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Latihan.
Perbaikan musik
Jam Anda sekarang dapat mengingat trek lagu atau buku audio terakhir yang Anda putar ketika
Anda mencabut headphone Anda. Anda juga dapat melewati trek lagu dalam rentang waktu 10
detik dengan menekan lama tombol kiri dan kanan jam Anda.
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Musik.
Jeda otomatis saat aktivitas
Anda dapat mengatur jam agar menjeda dan melanjutkan aktivitas secara otomatis berdasarkan
pergerakan. Ini dikontrol dengan pengaturan aktivitas yang baru.
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Menjeda dan menghentikan aktivitas.
Kontrol sinkronisasi dan peringatan
Dengan pengaturan baru, Anda bisa lebih mengontrol kapan dan bagaimana jam Anda disinkronkan dengan perangkat seluler Anda. Anda juga dapat mengontrol apakah ingin menerima
notifikasi telepon pada jam Anda atau tidak.
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Telepon.
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Perbaikan Petunjuk Pengguna
Bagian baru yang ditambahkan pada opsi menu tersedia SETELAH memulai aktivitas.
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Pengaturan Aktivitas.
Bagian yang ditingkatkan tentang pemasangan dan sinkronisasi.
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Pemasangan dengan perangkat seluler Anda dan Cara
menyinkronkan data.
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Jam tangan Anda
Tentang jam tangan Anda
Ketika menggunakan jam tangan, Anda memulai dari layar jam. Layar ini menampilkan waktu dan
tanggal. Angka jam ditampilkan sedikit lebih redup, dan menit lebih terang agar Anda dapat
melihat waktu dengan tepat dan lebih jelas.
Gunakan tombol untuk menekan atas, bawah, kiri atau kanan untuk membuka layar lain di jam
tangan.

1. Tekan tombol kiri - membuka layar PENELUSURAN AKTIVITAS.
2. Tekan tombol bawah - membuka menu PENGATURAN.
3. Tekan tombol kanan - membuka menu AKTIVITAS.
Tips: Tekan lama untuk menggulir menu Aktivitas, layar metrik Aktivitas, dan pengaturan
secara otomatis.
4. Tekan tombol atas - membuka layar MUSIK.
5. Penerima GPS. Ketika jam tangan dikenakan, penerima GPS harus menghadap ke atas.
6. Tutup layar dengan telapak tangan Anda secara singkat untuk mengaktifkan lampu latar.
Layar jam menampilkan waktu dan tanggal. Anda dapat memilih untuk menampilkan waktu
dalam format 12 jam atau 24 jam dengan menekan tombol bawah untuk membuka menu
PENGATURAN, lalu memilih JAM.
Menggunakan jam tangan Anda
Tekan tombol atas atau bawah untuk memilih item pada menu.
Tekan tombol kanan untuk memilih item dan membuka menu untuk item tersebut.
Tekan tombol kiri untuk keluar dari menu.
Guna memilih opsi di dalam sebuah menu, pastikan disorot saat Anda keluar dari menu. Jam
tangan akan mengingat opsi yang disorot.
Jika opsi dalam menu diaktifkan dan dinonaktifkan, tekan tombol atas atau bawah untuk
mengubah pengaturan.
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Penting: Jam tangan Anda akan dinonaktifkan jika tidak digunakan selama beberapa saat. Tekan
sembarang tombol satu kali untuk mengaktifkan jam tangan Anda. Lalu jam tangan Anda secara
otomatis akan mulai menyinkronkan dengan aplikasi Sports dan Anda dapat langsung
menggunakannya.

Mengenakan jam tangan Anda
Cara Anda mengenakan jam tangan penting karena dapat memengaruhi kinerja Sensor Detak
Jantung. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara kerja sensor ini, lihat Sensor detak jantung.


Kenakan jam tangan secara normal, dengan bagian depan jam di atas pergelangan tangan
Anda dan bagian bawah jam menyentuh kulit, jauhkan dari tulang pergelangan.



Kencangkan tali di pergelangan Anda agar nyaman.



Anda mendapatkan hasil yang paling akurat dari sensor detak jantung setelah melakukan
pemanasan.
Penting: Untuk meningkatkan akurasi, JANGAN BERGERAK hingga detak jantung Anda
terdeteksi.

Membersihkan jam tangan Anda
Anda dianjurkan membersihkan jam tangan sekali seminggu jika sering digunakan.


Seka jam tangan dengan kain lembap seperlunya. Gunakan sabun lembut untuk
menghilangkan minyak atau kotoran.



Jangan sampai jam tangan terkena bahan kimia kuat seperti bensin, larutan pembersih,
aseton, alkohol, atau pembasmi serangga. Bahan kimia dapat merusak segel, pelindung, dan
lapisan jam tangan.



Setelah berenang, bilas jam tangan dengan air keran lalu keringkan dengan kain lembut.



Bersihkan area sensor detak jantung dan bantalan koneksi dengan sabun lembut dan air
seperlunya.



Jangan sampai area sensor detak jantung tergores. Lindungi area sensor tersebut dari
kerusakan.
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Sensor detak jantung
Jika dilengkapi dengan sensor detak jantung bawaan, jam tangan dapat membantu Anda berlatih
lebih efektif.
Anda dapat memilih untuk menggunakan sensor detak jantung bawaan atau sensor eksternal jika
jam tangan dipasang di setang sepeda Anda, atau tidak menggunakan sensor sama sekali.
Catatan: Jika jam tangan tidak dilengkapi monitor detak jantung yang terintegrasi, Anda juga
dapat membeli tali dada secara terpisah untuk merekam informasi yang sama di
tomtom.com/sportsaccessories.
Cara kerja sensor
Detak jantung diukur dengan menggunakan cahaya untuk mengukur perubahan aliran darah Anda.
Hal ini dilakukan di bagian atas pergelangan tangan dengan memancarkan sinar menembus kulit
sampai pembuluh kapiler tepat di bawah kulit dan mendeteksi perubahan pantulan cahaya.
Kinerja sensor detak jantung tidak terpengaruh persentase lemak tubuh atau rambut badan.
Namun, sensor DIPENGARUHI oleh cara Anda mengenakan jam tangan di pergelangan dan
apakah Anda sudah melakukan pemanasan atau belum.
Menggunakan sensor detak jantung
Untuk mendapatkan kinerja terbaik dari sensor detak jantung, lihat Mengenakan jam tangan Anda.
Penelusuran detak jantung yang berkelanjutan DINONAKTIFKAN secara default. Untuk
mengaktifkannya, lihat Tentang pemantauan detak jantung 24/7.
Catatan: Sensor tidak dapat mengukur detak jantung saat Anda berenang.

Melepaskan jam tangan dari tali
Anda mungkin ingin melepaskan jam tangan dari tali pergelangan untuk mengganti tali atau
sebelum meletakkannya di dudukan untuk dipasang di sepeda.
Untuk melepaskan jam tangan dari tali pergelangan, lakukan langkah berikut:
1. Tekan ke dalam pada logo TomTom saat memegang tali jam tangan.
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2. Lepaskan jam tangan dari tali.

Mengisi daya jam tangan Anda menggunakan desk dock
Penting: Anda juga dapat menggunakan pengisi daya dinding USB untuk mengisi daya jam
tangan . Letakkan jam tangan di dudukan meja lalu sambungkan konektor USB dari dudukan meja
ke pengisi daya dinding USB.
Anda dapat menggunakan dudukan meja dengan jam tangan bertali atau dengan melepaskan
talinya terlebih dahulu.
Melepaskan jam tangan dari tali
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Melepaskan jam tangan Anda dari tali.
Mengisi daya dengan menggunakan dudukan meja
Untuk meletakkan jam tangan di dudukan meja, lakukan langkah berikut:
1. Geser jam tangan ke dalam dudukan, dengan mengikuti lengkungan bagian belakang jam.
2. Tekan kembali jam tangan sampai terdengar bunyi klik dan terhubung dengan benar.

Penting: Ketika menempatkan jam tangan di dudukan meja, Anda mungkin mendapatkan
salah satu dari dua jenis koneksi:
Mengisi daya dengan soket dinding atau soket USB tanpa
kemampuan data.
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Koneksi penuh termasuk akses ke Sports.

3. Untuk melepaskan jam tangan dari dudukan meja, tarik jam menjauhi dudukan, dengan
mengikuti lengkungan bagian belakang jam.

Menggunakan dudukan sepeda
Jika Anda telah membeli aksesori dudukan sepeda, dudukan terdiri dari dudukan untuk jam tangan
dan tali stang untuk memasang klip ke stang.
Penting: Instruksi ini menunjukkan cara memasang dudukan ke stang KEMUDIAN menyisipkan
jam tangan.
Untuk menggunakan dudukan sepeda, lakukan langkah berikut:
1. Geser tali stang ke dalam kait di bagian belakang dudukan jam tangan. Pilih panjang yang
tepat sesuai ukuran stang sepeda.
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Tips: Tali dilengkapi dua lubang untuk menyesuaikan dengan berbagai ukuran stang dari 22
mm sampai 32 mm. Pilih lubang yang paling sesuai dengan stang Anda.
2. Pasang dudukan jam di stang lalu lilitkan tali mengelilingi stang.

3. Gunakan klip di bagian bawah dudukan untuk memasang tali stang.
Tali seharusnya terpasang kuat di sekeliling stang.
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4. Lepaskan jam tangan Anda dari tali pergelangan. Buka dudukan dengan menekan seperti
ditunjukkan di bawah. Angkat penutup.

5. Geser jam tangan ke dalam dudukan seperti yang dicontohkan.

6. Pastikan jam Anda terpasang kuat di tempatnya.
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7. Tutup dudukan di atas jam tangan, pastikan terdengar bunyi klik saat ditutup. Sekarang Anda
siap untuk bersepeda!

Melepaskan jam tangan Anda dari dudukan
Anda mungkin ingin melepaskan jam tangan dari dudukan untuk mengganti dudukan atau
memasang dudukan sepeda ke stang.
Untuk melepaskan jam tangan dari dudukan, lakukan langkah berikut:
1. Buka dudukan dengan menekan seperti ditunjukkan di bawah lalu angkat penutup.
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2. Tekan jam tangan ke belakang ke arah Anda untuk membuka kunci dudukan.
3. Geser jam tangan keluar ke arah Anda ke telapak tangan Anda.

Menggunakan O-ring
Jika tali dudukan sepeda hilang, Anda dapat menggunakan O-ring standar untuk memasang jam
tangan di stang.
Untuk memasang O-ring, lakukan langkah berikut:
1. Balikkan jam tangan dan sisipkan O-ring ke dalam kait yang terdekat dengan bagian depan
jam.

2. Siapkan lembaran karet, misalnya, potongan ban dalam bekas. Karet diperlukan sebagai
lapisan antara dudukan dan stang serta mencegah selip.
3. Pasang dudukan ke stang agar karet terjepit di antara dudukan dan stang.

4. Lilitkan O-ring di sekeliling stang lalu angkat melewati kait belakang.
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Layar Tentang
Dari layar jam, tekan BAWAH. Tekan ATAS sampai Anda melihat TENTANG di bagian atas menu.
Tekan KANAN untuk membuka layar Tentang.
Layar Tentang menampilkan informasi berikut:


BATERAI - daya baterai yang tersisa di jam tangan Anda.
Untuk mengisi daya baterai, letakkan jam tangan di dudukan meja lalu hubungkan dudukan ke
komputer.



PENYIMPANAN - jumlah ruang yang telah digunakan pada jam tangan Anda.
Jika ruang penyimpanan tidak cukup, hubungkan jam tangan ke komputer. TomTom Sports
Connect mentransfer latihan atau aktivitas ke komputer Anda. Anda dapat memilih untuk
mengunggah aktivitas secara otomatis ke akun Anda di situs web TomTom Sports, atau situs
web lain yang Anda pilih.
Tips: Riwayat adalah ringkasan 10 latihan terakhir Anda dan akan tetap disimpan di jam
tangan Anda. Latihan yang lebih lama akan dikirim ke Sports.



QUICKGPS - status informasi QuickGPSfix ada di jam tangan Anda.
QuickGPSfix membantu jam tangan Anda menemukan lokasi akurat dengan cepat, sehingga
Anda memulai aktivitas dan membantu memperpanjang daya tahan baterai. Untuk memperbarui informasi QuickGPSfix di jam tangan Anda, hubungkan jam ke komputer. TomTom
Sports Connect memperbarui QuickGPSfix di jam tangan Anda secara otomatis. Informasi
QuickGPSfix berlaku selama tiga hari setelah diunduh.
Simbol ini digunakan untuk menunjukkan status QuickGPSfix:
QuickGPSfix di jam tangan Anda sudah diperbarui.

QuickGPSfix di jam tangan Anda sudah kedaluwarsa. Jika informasi
QuickGPSfix di jam tangan Anda kedaluwarsa, jam masih berfungsi
seperti biasa. Namun, mungkin dibutuhkan waktu lebih lama untuk
menetapkan GPS ketika Anda ingin memulai aktivitas.
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VERSI - nomor versi perangkat lunak. Anda mungkin memerlukan informasi ini jika
menghubungi Dukungan Pelanggan. Setiap kali Anda menghubungkan jam tangan ke komputer, TomTom Sports Connect akan memeriksa apakah pembaruan perangkat lunak tersedia
untuk jam tangan Anda.



NOMOR SERI - nomor seri jam tangan Anda. Anda mungkin memerlukan informasi ini jika
menghubungi Dukungan Pelanggan.

Melakukan reset
Reset lunak
Reset lunak dilakukan setiap kali Anda melepaskan jam tangan dari pengisi daya dinding atau
komputer.
Untuk melakukan reset lunak di jam tangan Anda, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Hubungkan jam tangan Anda ke pengisi daya dinding atau komputer.
Tunggu sampai jam tangan Anda menampilkan simbol baterai.
Jika Anda menggunakan komputer, tunggu hingga Sports Connect selesai memperbarui jam
Anda.
2. Lepaskan jam tangan Anda dari pengisi daya dinding atau komputer.
Perangkat lunak di jam tangan Anda akan memulai kembali. Ini akan melakukan reset lunak di
jam tangan Anda.
Mode pemulihan
Mode pemulihan memungkinkan Anda memasang ulang perangkat lunak di jam tangan tanpa
menghapus data dan pengaturan pribadi.
Untuk melakukan reset di jam tangan Anda menggunakan mode pemulihan, ikuti langkah-langkah
berikut:
1. Letakkan jam tangan Anda di dudukan SEBELUM menghubungkan dudukan tersebut ke
komputer.
2. Di jam tangan Anda, tekan tombol bawah dan terus tekan tombol tersebut.*
3. Hubungkan dudukan ke komputer, terus tekan tombol tersebut hingga jam tangan Anda
menampilkan tomtom.com/reset.
4. Lepaskan tombol dan tunggu Sports Connect menampilkan Perbarui.
5. Klik Perbarui di Sports Connect.
* Jika port USB di komputer sulit dijangkau, hubungkan dudukan ke komputer tanpa jam.
Kemudian tekan tombol bawah dari layar jam sambil menggeser jam tangan ke dudukan.
Reset pabrik
Penting: Apabila Anda melakukan reset pabrik di Sports Connect, seluruh data dan pengaturan
pribadi, termasuk pengaturan ekspor Anda untuk Sports Connect, akan dihapus dari jam tangan.
Tindakan ini tidak dapat dibatalkan.
Gunakan reset pabrik hanya sebagai alternatif terakhir untuk memulihkan jam tangan atau jika
Anda memang ingin menghapus semua data dan pengaturan.
Reset pabrik akan memasang ulang perangkat lunak di jam tangan dan menghapus:


Aktivitas Anda.
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Pengaturan Anda di jam tangan.



Pengaturan Anda untuk mengunggah aktivitas di Sports Connect.

Penting: Ketika Anda melakukan reset pabrik, jangan putuskan koneksi jam tangan sebelum
Sports Connect selesai memulihkan jam. Ini memerlukan waktu selama beberapa menit. Periksa
pesan yang ditampilkan di Sports Connect dan di jam tangan Anda sebelum memutuskan koneksi
jam.
Untuk melakukan reset pabrik di jam tangan Anda, ikuti langkah-langkah ini:
1. Hubungkan jam tangan Anda ke komputer dan tunggu sampai Sports Connect selesai
memperbarui jam tangan Anda.
2. Buka PENGATURAN di Sports Connect.
3. Klik RESET PABRIK di bagian bawah Sports Connect.
Sports Connect mengunduh perangkat lunak versi terbaru untuk jam tangan Anda.
4. Jam tangan harus tetap terhubung ketika jendela untuk Sports Connect ditutup.
Sports Connect memasang perangkat lunak di jam tangan Anda.
5. Jam tangan harus tetap terhubung ketika jendela untuk Sports Connect terbuka lagi.
6. Ikuti instruksi di Sports Connect untuk melakukan pengaturan di jam tangan Anda.
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Memulai
Sebelum mulai berlatih, sebaiknya Anda mengisi daya jam tangan, mengunduh pembaruan
perangkat lunak dan latihan personal Anda, serta mengunduh QuickGPSfix.
Catatan: QuickGPSfix membantu jam tangan menetapkan GPS dan menemukan lokasi Anda
dengan cepat. Sekaligus menghemat baterai Anda dan masa pakainya.
1. Unduh TomTom Sports Connect dari tomtom.com/123 dan instal di komputer Anda. TomTom
Sports Connect tersedia secara gratis.
2. Letakkan jam tangan di dudukan meja dan hubungkan dudukan ke komputer.
Ikuti instruksi yang diberikan TomTom Sports Connect.

Setelah daya jam tangan terisi, Anda dapat memulai aktivitas pertama.
Tips: Jam tangan Anda terisi penuh bila animasi baterai berhenti bergerak dan menampilkan
baterai penuh.
Anda harus menghubungkan jam tangan ke komputer secara rutin untuk mengisi daya,
mengunggah aktivitas, mengunduh pembaruan perangkat lunak, dan mengunduh informasi
QuickGPSfix.
Masa pakai baterai
Apabila baterai terisi penuh, jam tangan dapat digunakan hingga 11 jam untuk aktivitas yang
membutuhkan penerimaan GPS, seperti berlari dan bersepeda. Baterai akan lebih cepat habis jika
Anda melakukan tindakan berikut:


Menggunakan fitur Musik dengan headset nirkabel.



Sering menggunakan lampu latar pada jam tangan atau sepanjang waktu.



Menggunakan sensor detak jantung bawaan.



Menghubungkan jam tangan ke sensor eksternal, misalnya Sensor Detak Jantung atau Sensor
Irama dan Kecepatan.

Jam tangan akan bertahan lebih lama setelah pengisian daya dengan menonaktifkan mode malam
dan menyentuh layar untuk menyalakan lampu latar hanya jika dibutuhkan.
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Aplikasi TomTom Sports
Anda dapat mengunduh aplikasi TomTom Sports secara gratis dari App Store seperti biasa atau
dengan mengunjungi tomtom.com/app.
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Aplikasi seluler TomTom Sports dalam panduan ini.
Memasangkan jam tangan dengan perangkat seluler Anda
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Memasangkan dengan perangkat seluler Anda dalam
panduan ini.
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Memasangkan dengan perangkat
seluler
Memasangkan dengan perangkat Android
Dengan aplikasi seluler TomTom Sports, Anda dapat mengunggah data aktivitas olahraga Anda
secara otomatis dari Jam Tangan TomTom GPS Sports ke Cloud TomTom Sports dengan
menggunakan ponsel cerdas Anda. Pengunggahan juga bisa dilakukan secara otomatis ke
sejumlah situs web lain dengan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini mengunduh latihan personal,
lintasan, dan data QuickGPSfix Anda ke jam tangan.
Untuk memasangkan perangkat Android™ Anda dengan jam tangan, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Pastikan bahwa jam tangan dan perangkat Android Anda berdekatan.
2. Buka aplikasi seluler TomTom Sports pada perangkat Android™ dan pastikan Anda masuk ke
akun TomTom.
3. Ketuk Mulai di bagian atas tab Terbaru.
4. Dari layar Jam pada jam tangan Anda, tekan tombol bawah untuk membuka layar
PENGATURAN, lalu pilih PONSEL dan tekan tombol kanan. Pilih PASANG BARU.

Jam tangan Anda mulai mencari permintaan pemasangan aplikasi seluler Sports.
5. Pada perangkat Android Anda, ketuk jam tangan di halaman Aktifkan Perangkat Anda.
Perangkat Android Anda menampilkan tulisan Mencari.
6. Ketika nama jam tangan Anda ditampilkan dalam daftar pada layar Mencari, ketuk nama itu
dan terima permintaan pemasangan.
7. Di aplikasi seluler Sports, masukkan kode PIN yang ditampilkan di jam tangan Anda.
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Jam tangan dan perangkat Android Anda kini telah dipasangkan.

Selama aplikasi seluler aktif atau berjalan di latar belakang perangkat Android Anda, jam tangan
otomatis akan mencoba menghubungkan jika ada aktivitas baru yang tercatat untuk diunggah atau
jika data QuickGPSfix kedaluwarsa.
Jika Anda membuka aplikasi seluler tersebut dan perangkat Android Anda sedang mencoba
menghubungkan ke jam tangan, Anda mungkin perlu mengaktifkan jam tangan dengan menekan
tombol bawah dari layar jam. Mungkin dibutuhkan waktu 30 detik untuk menghubungkan ke jam
tangan Anda.
Jika Anda meningkatkan versi perangkat Android, biasanya Anda harus membatalkan pemasangan sepenuhnya dan memasangkan kembali jam tangan Anda.
Catatan: Jika Anda mengalami kesulitan dalam memasangkan jam tangan, hal pertama yang perlu
dicoba adalah membuka pengaturan Bluetooth® pada ponsel dan membatalkan pemasangan jam
tangan TomTom Anda sebelum mengikuti lagi langkah-langkah di atas.

Memasangkan dengan perangkat iOS
Dengan aplikasi seluler TomTom Sports, Anda dapat mengunggah data aktivitas olahraga Anda
secara otomatis dari Jam Tangan TomTom GPS Sports ke Cloud TomTom Sports dengan
menggunakan ponsel cerdas Anda. Pengunggahan juga bisa dilakukan secara otomatis ke
sejumlah situs web lain dengan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini mengunduh latihan personal,
lintasan, dan data QuickGPSfix Anda ke jam tangan.
Untuk memasangkan perangkat IOS dengan Jam Tangan GPS Sports Anda, ikuti langkah-langkah
berikut:
1. Dari layar jam di jam tangan Anda, geser ke bawah untuk membuka layar PENGATURAN, lalu
pilih PONSEL dan geser ke kanan.
2. Geser ke kanan untuk memulai pemasangan.
3. Buka aplikasi seluler Sports dan ketuk Mulai.
4. Ketuk jam.
5. Ketika nama jam tangan Anda ditampilkan, ketuk nama jam tangan.
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6. Pada perangkat iOS, ketuk Pasangkan, lalu masukkan kode pin yang ditampilkan pada jam
tangan Anda.

Perangkat tersebut akan dipasangkan. Klik di sini untuk mengetahui instruksi pemecahan masalah
jika Anda mengalami masalah dalam memasangkan jam tangan Anda.
Selama aplikasi seluler aktif atau berjalan di latar belakang ponsel atau perangkat seluler Anda,
jam tangan otomatis akan mencoba menghubungkan jika ada aktivitas baru untuk diunggah atau
jika data QuickGPSfix kedaluwarsa.
Jika Anda membuka aplikasi seluler dan ponsel sedang mencoba menghubungkan ke jam tangan,
Anda mungkin perlu mengaktifkan jam tangan dengan keluar dari layar jam. Geser ke bawah, kiri,
atau kanan dari layar jam.
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Cara menyinkronkan data
Anda dapat mengunggah atau "menyinkronkan" data aktivitas Anda dari jam tangan ke aplikasi
seluler Sports dengan menggunakan ponsel cerdas Anda. Atau, Anda dapat melakukan
sinkronisasi dengan menghubungkan jam tangan Anda ke komputer.
Penting: Ketika Anda mencabut jam tangan Anda dari sumber daya setelah mengisi daya baterai
flat, Anda akan melihat waktu 0:00 berkedip di layar. Itu artinya jam tangan Anda perlu disinkronkan.
Menggunakan ponsel cerdas Anda
1. Pastikan koneksi internet ponsel Anda terhubung dan Bluetooth menyala.
2. Pastikan jam tangan dan ponsel cerdas Anda saling dipasangkan.
3. Pastikan jam tangan dan ponsel cerdas Anda saling berdekatan.
4. Di jam tangan, ketuk tombol untuk menyalakan tampilan.
5. Di ponsel cerdas Anda, buka aplikasi Sports.
6. Buka layar Aktivitas.
7. Geser ke bawah hingga Anda melihat lingkaran hijau.
Aplikasi ini menyinkronkan pengaturan data aktivitas Anda dengan jam tangan Anda.
Menggunakan komputer Anda
1. Untuk menghubungkan jam tangan dengan komputer, lepas talinya dari jam tangan.

2. Dengan menggunakan kabel USB yang disertakan bersama jam tangan, hubungkan modul ke
komputer.
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Sports Connect akan terbuka secara otomatis ketika jam tangan Anda terhubung ke komputer.
Sports Connect akan menyinkronkan pengaturan data aktivitas Anda dengan jam tangan Anda
secara otomatis.
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Menyinkronkan data dengan menggunakan perangkat seluler atau situs web
Untuk menyinkronkan data pada jam tangan Anda dengan aplikasi Sports, ikuti langkah-langkah
berikut:
1. Buka aplikasi Sports pada ponsel cerdas Anda.
2. Letakkan jam tangan di dekat ponsel dan tekan tombol bawah dari layar jam untuk
mengaktifkan jam tangan.
3. Pada aplikasi, tarik ke bawah tab Terbaru atau pada tab aktivitas untuk mulai menyinkronkan.
Sinkronisasi mungkin akan dimulai secara otomatis ketika jam tangan terdeteksi.

Untuk menyinkronkan data aktivitas pada jam tangan Anda dengan situs web Sports, ikuti
langkah-langkah berikut:
1. Hubungkan jam tangan ke komputer Anda dengan menggunakan kabel yang disediakan.
Sports Connect akan terbuka, menyinkronkan data, dan menjalankan pembaruan.

Pemecahan Masalah
Anda dapat mengunggah atau "menyinkronkan" data aktivitas Anda dari jam tangan ke aplikasi
seluler Sports dengan menggunakan ponsel cerdas Anda. Atau, Anda dapat melakukan
sinkronisasi dengan menghubungkan jam tangan Anda ke komputer.
Jika Anda tidak dapat menghubungkan jam tangan ke perangkat Android™ Anda, pastikan
perangkat Android Anda memenuhi persyaratan berikut:


Aplikasi dapat berfungsi pada perangkat Android versi 4.4 melalui Bluetooth® Low Energy 4.1
atau yang lebih baru. Klik BACA SELENGKAPNYA di Google Play untuk mengetahui daftar
perangkat yang telah diuji.



Lihat daftar masalah yang diketahui.



Gunakan versi Android terbaru untuk perangkat Anda:



Pengaturan > Tentang > Ponsel atau Tentang Perangkat > Versi Android™.



Gunakan versi terbaru aplikasi desktop Sports Connect untuk memperbarui jam tangan Anda.
Versi lama mungkin tidak menawarkan perangkat lunak terbaru untuk jam tangan Anda.



Gunakan versi terbaru perangkat lunak jam tangan: Hubungkan jam tangan Anda ke komputer.
Sports Connect kemudian akan memeriksa apakah perangkat lunak terbaru tersedia untuk jam
tangan Anda.



Gunakan versi terbaru aplikasi seluler TomTom Sports. Jika versi terbaru tersedia, Google Play
Store akan menampilkannya.



Aktifkan Bluetooth pada perangkat Android Anda: Pengaturan > Koneksi > Bluetooth.



Gunakan perangkat Android™ Anda dengan hanya satu perangkat Bluetooth® dalam satu
waktu. Ketika menggunakan perangkat tambahan seperti headset, kit mobil, speaker, atau
ketika mentransfer file, perangkat Android™ Anda mungkin akan gagal memasangkan atau
menyinkronkan dengan jam tangan Anda.



Aplikasi seluler Sports memerlukan koneksi internet yang andal.



Matikan Mode Hemat Daya pada perangkat Android Anda. Mode ini mungkin akan menonaktifkan Bluetooth.
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Jika Anda tidak dapat menghubungkan jam tangan Anda ke aplikasi Sports, batalkan pemasangan
sepenuhnya dari perangkat Android Anda, kemudian pasangkan kembali dengan mengikuti
langkah-langkah berikut:
1. Pada menu Pengaturan Bluetooth di perangkat Android, batalkan pemasangan atau hapus jam
tangan Anda.
2. Hapus instalasi dan instal kembali aplikasi seluler Sports dari Play Store.
3. Mulai ulang perangkat Android Anda.
4. Matikan Bluetooth dan nyalakan lagi.
5. Buka aplikasi seluler TomTom Sports pada perangkat Android Anda dan pastikan Anda masuk
ke akun TomTom Anda.
6. Ketuk Mulai di bagian atas tab Terbaru.
7. Dari layar Jam pada jam tangan Anda, tekan tombol bawah untuk membuka layar
PENGATURAN, lalu pilih PONSEL dan tekan tombol kanan. Pilih PASANG BARU.
Jam tangan Anda mulai mencari permintaan pemasangan aplikasi Sports.
8. Pada perangkat Android Anda, ketuk jam tangan di halaman Aktifkan Perangkat Anda.
Perangkat Android Anda menampilkan tulisan Mencari.
9. Ketika nama jam tangan Anda ditampilkan dalam daftar pada layar Mencari, ketuk nama itu
dan terima permintaan pemasangan.
10. Di aplikasi seluler Sports, masukkan kode PIN yang ditampilkan di jam tangan Anda.
Jika Anda tetap tidak dapat menghubungkan jam tangan ke perangkat Android Anda, coba
lakukan langkah-langkah berikut:


Reset pabrik jam tangan Anda dan batalkan pemasangan perangkat Android Anda atau hapus
jam tangan Anda lagi.



Sinkronkan jam tangan dengan menggunakan Sports Connect pada komputer Anda. Data
Anda selalu ditampilkan di situs web Sports atau aplikasi seluler Sports.
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Aktivitas
Tentang aktivitas
Catatan: Tidak semua aktivitas tersedia di semua model jam tangan.
Pada menu aktivitas, Anda dapat memulai salah satu aktivitas yang tersedia di jam tangan Anda:
Berlari

Berenang

Treadmill

Ski

Lari lintas alam

Snowboard

Hiking

Fitness

Bersepeda

Freestyle

Dalam Ruangan

Stopwatch

Apabila Anda memilih BERLARI, BERSEPEDA, FREESTYLE, LARI LINTAS ALAM, HIKING, SKI,
atau SNOWBOARD, jam tangan menggunakan penerima GPS internal untuk mengukur kecepatan
Anda, dan mencatat rute yang telah ditempuh.
Jika jam tangan Anda dilengkapi sensor detak jantung dan sensor detak jantung diatur ke AKTIF,
detak jantung Anda akan ditampilkan selama beraktivitas. Termasuk di antaranya adalah berlari,
bersepeda, treadmill, dan freestyle.
Apabila Anda memilih BERENANG atau TREADMILL, jam tangan menggunakan sensor gerakan
internal untuk mengukur langkah Anda di treadmill, serta gerakan dan putaran Anda di kolam
renang. Jam tangan Anda menggunakan informasi ini untuk memperkirakan kecepatan dan jarak
yang telah ditempuh.
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Apabila Anda memilih DALAM RUANGAN untuk bersepeda dalam ruangan, jam tangan
menggunakan Sensor Irama dan Kecepatan yang terhubung untuk menampilkan informasi
kecepatan, detak jantung jika tersedia, dan kalori yang dibakar dibandingkan dengan waktu.
Pilih FITNESS untuk menampilkan informasi detak jantung dan kalori yang terbakar seiring waktu.
Anda memerlukan sensor detak jantung eksternal atau internal untuk aktivitas ini.
Pilih FREESTYLE jika Anda ingin beraktivitas selain berlari, bersepeda, atau berenang. Ini berarti
Anda dapat menyimpan riwayat dan total bersih untuk aktivitas berlari, bersepeda, dan berenang.
Apabila memilih STOPWATCH, Anda dapat menggunakan jam tangan untuk menampilkan waktu
yang berlalu, menandai putaran, dan melihat waktu putaran Anda saat ini dan sebelumnya.

Tentang estimasi kalori
Kalori diestimasikan berdasarkan jenis olahraga, jenis kelamin, berat badan, dan intensitas serta
durasi latihan Anda.
Dasar estimasi kalori 24x7 adalah Indeks Massa Tubuh (BMI) Anda lalu disesuaikan dengan
langkah, waktu aktif, aktivitas olahraga, dan lainnya, untuk menghasilkan total teoretis pada hari
tersebut. Detak jantung tidak digunakan dalam perhitungan kalori 24x7 karena akan menguras
baterai jam tangan Anda dengan cepat.
Catatan: Tidak semua aktivitas tersedia di semua jam tangan.
Berlari, bersepeda, berenang, lari lintas alam, hiking, treadmill, atau bersepeda dalam ruangan
Untuk berlari, bersepeda, berenang, lari lintas alam, hiking, treadmill, atau bersepeda dalam
ruangan, penghitungan kalori didasarkan pada tabel ekuivalen metabolik tugas (MET, atau
disingkat ekuivalen metabolik).
Kami menggunakan tabel MET Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR,
Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical
Activities: a second update of codes and MET values. Medicine and Science in Sports and
Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
Freestyle, fitness, ski, dan snowboard
Detak jantung merupakan dasar penghitungan kalori untuk aktivitas freestyle, fitness, ski, dan
snowboard. Untuk aktivitas lainnya, kalori berkaitan dengan olahraga tersebut. Namun, untuk
freestyle, fitness, ski, dan snowboard, jam tangan tidak tahu olahraga apa yang Anda lakukan.
Oleh karena itu, jika pengukuran detak jantung tidak tersedia, kalori tidak ditampilkan untuk
keempat aktivitas ini.
Tracker
Metrik kalori mengukur berapa banyak kalori yang terbakar sepanjang hari, termasuk tingkat
metabolisme basal (BMR) Anda. BMR menunjukkan jumlah energi minimal yang Anda butuhkan
agar tubuh Anda tetap berfungsi, termasuk bernapas dan menjaga jantung Anda tetap berdetak.
Karena BMR digunakan, metrik kalori Anda pada tracker akan lebih tinggi dibandingkan metrik
kalori Anda pada aktivitas.
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Tentang monitor detak jantung 24/7
Jam tangan TomTom GPS memungkinkan Anda untuk memonitor detak jantung selama satu hari.
Monitor ini melakukan pembacaan setiap 10 menit selama pelacakan 24/7 versus setiap detik
untuk pelacakan olahraga.
Catatan: Pemantauan detak jantung hanya tersedia di model jam tangan yang dilengkapi
dengan sensor optik.
Mengaktifkan pemantauan detak jantung 24/7 di jam tangan Anda
Pemantauan detak jantung yang berkelanjutan DINONAKTIFKAN secara default. Untuk
mengaktifkan pemantauan detak jantung 24/7 di jam tangan Anda, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Dari layar Jam, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN.
2. Pilih TRACKER.
3. Pilih JANTUNG.
4. Pilih AKTIFKAN.
5. Sinkronkan jam tangan Anda dengan menghubungkannya ke Sports Connect pada komputer
atau ke aplikasi seluler Sports.
Sekarang, jam tangan Anda akan mengukur detak jantung Anda saat mengenakannya.
Catatan: Pemantauan detak jantung 24x7 memerlukan perangkat lunak versi 1.2.0 atau yang
lebih tinggi.
Menampilkan detak jantung Anda pada situs web Sports atau aplikasi Sports
Lihat Petunjuk Pengguna Aplikasi TomTom Sports di situs web TomTom.

Memulai aktivitas
Catatan: Tidak semua aktivitas tersedia di semua model jam tangan.
Untuk memulai aktivitas di jam tangan Anda, lakukan langkah-langkah berikut.
1. Dari jam, tekan tombol kanan.
2. Pilih salah satu aktivitas, lalu tekan tombol kanan.
Berlari

Berenang

Treadmill

Ski

Lari lintas alam

Snowboard
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Hiking

Fitness

Bersepeda

Freestyle

Dalam Ruangan

Stopwatch

3. Untuk semua aktivitas selain bersepeda, sebelum GPS jam tangan ditetapkan, Anda akan
melihat pesan Harap tunggu, dan ikon GPS akan berkedip di sudut kiri atas layar. Jika sudah
siap memulai aktivitas, jam tangan akan menampilkan pesan LAKUKAN dan ikon GPS akan
berhenti berkedip.

Tips: Untuk memilih daftar lagu musik, tekan tombol bawah ketika Anda melihat pesan
MULAI untuk memulai aktivitas.
4. Untuk bersepeda dan aktivitas di dalam ruangan, jika Anda menggunakan Sensor Irama dan
Kecepatan, setelah jam tangan Anda terhubung dengan sensor, jam tangan akan menampilkan
pesan MULAI. Sensor Irama & Kecepatan kemudian digunakan untuk memberikan informasi
kecepatan dan jarak tentang aktivitas Anda. GPS pada jam tangan Anda mungkin saat ini
belum ditetapkan. Jika Anda ingin melacak rute aktivitas, tunggu sampai ikon GPS berhenti
berkedip sebelum mulai beraktivitas.
Catatan: Mungkin dibutuhkan waktu sejenak untuk menemukan posisi GPS, terutama saat
pertama kali menggunakan jam tangan atau jika informasi QuickGPSfix belum diperbarui.
Bergerak tidak akan mempercepat penetapan. Jadi, tetap diam dan tunggu sampai posisi
Anda ditemukan.
Untuk memastikan GPS diterima dengan baik, pastikan Anda berada di luar ruangan dengan
pandangan jelas ke atas langit. Objek yang besar seperti gedung tinggi terkadang dapat
mengganggu penerimaan.
Jika jam tangan dilengkapi dengan sensor detak jantung, Anda mungkin akan melihat pesan
"Pemanasan" di awal aktivitas ketika jam tangan mendapatkan posisi GPS. Hal ini karena
sensor akan bekerja paling akurat setelah Anda melakukan pemanasan dengan sirkulasi yang
baik di tangan Anda.
Dari layar ini, tekan ke salah satu arah untuk memilih opsi:


Kanan - memulai aktivitas, setelah GPS jam tangan ditetapkan.



Bawah - memilih latihan atau program latihan atau mengatur informasi yang ditampilkan
saat berlatih.



Atas - melihat aktivitas sebelumnya.



Kiri - kembali ke daftar aktivitas.

Tekan tombol kanan untuk memulai aktivitas.
5. Setelah beraktivitas, jam tangan akan menampilkan informasi, seperti jarak, waktu, langkah,
dan detak jantung jika terdapat monitor. Tekan tombol atas dan bawah untuk mengubah
informasi yang ditampilkan.
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6. Anda dapat melakukan jeda aktivitas hanya saat beristirahat, atau menghentikan aktivitas
sepenuhnya.
Untuk setiap jenis aktivitas, Anda dapat memilih program latihan yang berbeda, dan memilih
informasi yang ditampilkan saat berlatih.

Pengaturan aktivitas
Ketika memulai aktivitas, Anda dapat memilih pengaturan "dalam aktivitas".
Untuk memulai aktivitas di jam tangan Anda, lakukan langkah-langkah berikut.
1. Dari layar Jam, tekan tombol kanan.
2. Pilih salah satu aktivitas, lalu tekan tombol kanan.
3. Ketika Anda melihat “Harap tunggu” atau “Lakukan”, tekan tombol bawah.
Lalu Anda akan melihat sejumlah opsi menu, tergantung aktivitas yang Anda lakukan:


LATIHAN



TRAINING



METRIK



DAFTAR LAGU



TELEPON



PEMISAHAN



ROTASI



LINTASAN



JEDA



UKURAN KOLAM



UKURAN RODA

Klik tautan pada daftar untuk mendapatkan informasi lainnya tentang tiap pengaturan aktivitas.

Menjeda dan menghentikan aktivitas
Jeda otomatis
Anda dapat mengatur jam tangan agar menjeda dan melanjutkan aktivitas secara otomatis
berdasarkan pergerakan. Ini dikendalikan dengan pengaturan yang dapat diakses dengan cara
berikut:
1. Dari layar Jam, tekan tombol kanan.
2. Pilih salah satu aktivitas, lalu tekan tombol kanan.
Tips: Jeda otomatis dapat digunakan ketika berlari, bersepeda, lari lintas alam, hiking, freestyle, ski, dan snowboard.
3. Ketika Anda melihat “Harap tunggu” atau “Lakukan”, tekan tombol bawah.
4. Pilih JEDA.
5. Pilih AKTIF atau NONAKTIF.
Ada beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui tentang jeda otomatis:


Pengaturan ini ditetapkan PER AKTIVITAS dan dapat diatur pada jam tangan Anda atau melalui
situs web Sports.
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Saat dijeda otomatis, jam tangan Anda akan tetap merekam dan hanya menjeda tampilan
metrik dan rata-rata Anda.



Pengaturan untuk jeda otomatis tidak disinkronkan antara jam tangan Anda dan situs web
Sports.



Jika jeda otomatis diatur NONAKTIF pada situs web Sports dan AKTIF pada jam tangan, jam
tangan yang akan mengambil kendali dan jeda otomatis ditampilkan dan AKTIF dalam aktivitas
dan metrik.



Jeda otomatis tidak dapat digunakan dengan latihan secara terpisah dari goal, putaran, dan
zona.
Catatan: Jika Anda mengaktifkan jeda otomatis pada situs web Sports, riwayat aktivitas Anda
juga akan berubah dan beberapa rata-rata, rekor pribadi dan, tren akan naik.

Menjeda aktivitas secara manual
Saat beraktivitas, tekan dan tahan tombol kiri untuk menghentikan jam dan menjeda aktivitas.
Untuk memulai kembali aktivitas, tekan tombol kanan.
Cara kerja jeda manual
Jika Anda mengunggah aktivitas ke akun Sports Anda dan melihatnya di peta, Anda akan melihat
seluruh lintasan dengan jeda yang ditampilkan sebagai garis lurus.
GPS akan berhenti melacak dan lokasi mulai jeda dan akhir jeda akan dihubungkan. Ketika Anda
mulai beraktivitas kembali setelah jeda, lokasi Anda segera diketahui.
Rata-rata yang ditampilkan dihitung untuk waktu ketika jam tangan tidak dijeda. Misalnya, jika
Anda berlari sejauh 5 km, lalu jeda dan berjalan sejauh 2 km, kemudian mulai berlari sejauh 5 km
lagi, Anda akan melihat seluruh rute, tetapi rata-rata hanya berlaku untuk jarak 10 km.
Tips: Jam tangan Anda otomatis akan dinonaktifkan jika dibiarkan dijeda terlalu lama untuk
menghemat daya baterai. Kami sarankan tidak melakukan jeda terlalu lama pada jam tangan jika
memungkinkan.
Menghentikan aktivitas
Untuk menghentikan aktivitas sepenuhnya, tekan tombol kiri untuk melakukan jeda aktivitas, lalu
tekan tombol kiri lagi.

Memilih metrik yang akan ditampilkan
Sebelum memulai aktivitas, Anda dapat memilih program latihan dan juga menentukan informasi
yang ingin dilihat saat Anda berlatih.
Selama Anda berlatih, tiga metrik ditampilkan sepanjang waktu:


Satu metrik utama ditampilkan dengan angka besar di bagian utama layar.



Dua metrik kecil ditampilkan di bagian bawah layar.

Mengganti metrik utama
Saat berlatih, Anda dapat mengubah informasi yang ditampilkan melalui angka yang berukuran
besar dengan menggeser ke ATAS dan BAWAH. Teks di atas metrik utama menunjukkan
informasi yang sedang ditampilkan.
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Mengatur metrik kecil
Lakukan langkah berikut untuk memilih informasi yang ditampilkan oleh angka kecil:
1. Dari layar mulai aktivitas, tekan tombol bawah ke menu PENGATURAN.
2. Pilih METRIK, lalu tekan tombol kanan.
3. Pilih TAMPILKAN, lalu tekan tombol kanan.
4. Pilih kiri atau kanan untuk mengatur metrik yang ditampilkan di sebelah kiri atau kanan.
5. Pilih metrik yang akan ditampilkan dari daftar.
Metrik yang tersedia tergantung pada aktivitas Anda saat ini.
Beberapa contoh metrik yang tersedia:


LANGKAH - langkah Anda saat ini. Untuk berenang, laju ditampilkan dalam menit per 100
meter.



LANGKAH RATA-RATA - langkah rata-rata Anda untuk aktivitas saat ini.



DETAK JANTUNG - detak jantung Anda. Metrik ini hanya tersedia jika Sensor Detak Jantung
terhubung.



KECEPATAN, LANGKAH atau KEDUANYA - untuk aktivitas selain berenang, Anda dapat
memilih untuk melihat kecepatan, langkah, atau kedua metrik tersebut sekaligus.



SWOLF - metrik ini hanya diberikan untuk aktivitas berenang. Skor SWOLF dihitung dengan
menambahkan waktu dalam detik dan jumlah gerakan Anda untuk berenang satu kali panjang
kolam. SWOLF menunjukkan efisiensi aktivitas berenang Anda. Semakin rendah skor, semakin
baik. Istilah SWOLF adalah gabungan dari swimming dan golf.



KALORI - Kalori untuk aktivitas freestyle dihitung berdasarkan detak jantung. Untuk aktivitas
lainnya, kalori berkaitan dengan olahraga tersebut. Namun, untuk freestyle, jam tangan tidak
tahu olahraga apa yang Anda lakukan. Oleh karena itu jika pengukuran detak jantung tidak
tersedia, kalori tidak ditampilkan untuk aktivitas freestyle.
Untuk penelusuran aktivitas serta olahraga dan aktivitas, metrik kalori mengukur berapa
banyak kalori yang terbakar sepanjang hari, termasuk tingkat metabolisme basal (BMR) Anda.
BMR menunjukkan jumlah energi minimal yang Anda butuhkan agar tubuh Anda tetap berfungsi, termasuk bernapas dan menjaga jantung Anda tetap berdetak.

Ikon di layar
Ikon berikut ini dapat ditampilkan di bagian atas layar ketika Anda berlatih:

35

Simbol ini menunjukkan kekuatan penerimaan GPS. Selama jam tangan
Anda mencari satelit GPS, gambar satelit berkedip.
Simbol jantung menunjukkan bahwa jam tangan Anda terhubung ke
Sensor Detak Jantung. Selama jam tangan Anda mencoba terhubung
dengan Sensor Detak Jantung, simbol jantung berkedip.
Simbol cincin rantai menunjukkan bahwa jam tangan Anda terhubung ke
Sensor Irama dan Kecepatan. Selama jam tangan Anda mencoba
terhubung ke Sensor Irama & Kecepatan, simbol cincin rantai berkedip.
Simbol ini menunjukkan status baterai.

Pengaturan untuk Berlari
Sebelum memulai aktivitas, Anda dapat memilih program latihan dan juga menentukan informasi
yang ingin dilihat saat Anda berlatih.
Ada berbagai metrik yang dapat Anda pilih untuk dilihat saat berlari termasuk kalori, detak jantung,
zona detak jantung, dan jarak.
Memilih metrik lain untuk ditampilkan
Catatan: Untuk mendapatkan bantuan dalam memilih metrik yang ingin dilihat selama
beraktivitas, lihat Memilih metrik yang akan ditampilkan.
Untuk memilih melihat satu metrik saja untuk kecepatan, kecepatan rata-rata, langkah, atau
langkah rata-rata, tekan tombol bawah ke menu PENGATURAN. Pilih METRIK, lalu tekan tombol
kanan. Pilih KECEPATAN, KECEPATAN RATA-RATA, LANGKAH, atau LANGKAH RATA-RATA.
Untuk memilih melihat kecepatan, langkah, atau kedua metrik tersebut, tekan tombol bawah ke
menu PENGATURAN. Pilih METRIK lalu tekan tombol kanan. Pilih KECEPATAN, lalu tekan tombol
kanan. Pilih KECEPATAN, LANGKAH, atau KEDUANYA.

Pengaturan untuk Bersepeda di Luar Ruangan
Anda dapat mencatat detak jantung, kecepatan, dan lokasi menggunakan sensor terpadu saat
bersepeda.
Jika ingin meninjau kinerja Anda saat bersepeda, demi keselamatan Anda sendiri sebaiknya
pasang jam tangan GPS menggunakan dudukan sepeda opsional agar kedua tangan Anda tetap di
stang.
Jika ingin meninjau detak jantung Anda saat bersepeda, kami sarankan menghubungkan sensor
detak jantung eksternal opsional agar Anda dapat meninjau detak jantung dengan aman.
Mengatur ukuran roda untuk digunakan dengan Sensor Irama & Kecepatan
Jika menggunakan Sensor Irama dan Kecepatan, Anda harus menetapkan pengaturan UKURAN
RODA untuk meningkatkan akurasi metrik yang diberikan sensor. Pengaturan ini adalah ukuran
lingkar ban belakang dalam milimeter (mm).
Untuk mengatur ukuran roda, lakukan langkah berikut:
1. Dari layar mulai aktivitas, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN.
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2. Pilih UKURAN RODA, lalu tekan tombol kanan.
3. Tetapkan ukuran yang tepat untuk roda belakang Anda.
Untuk mengetahui ukuran lingkar roda belakang, Anda dapat mengukur roda dengan
menggunakan meteran, atau mencari nilainya dengan kalkulator online. Sebagai contoh, di situs
ini Anda dapat mengetahui ukuran lingkar menggunakan diameter roda dan ketebalan ban:
www.bikecalc.com/wheel_size_math
Misalnya, jika roda Anda berukuran 700c dan tebal ban 25 mm, maka ukuran lingkarnya adalah
2111 mm. Ini adalah nilai yang harus Anda masukkan.
Catatan: Untuk mendapatkan bantuan dalam memilih metrik yang ingin dilihat selama
beraktivitas, lihat Memilih metrik yang akan ditampilkan.

Pengaturan untuk Berenang
Catatan: TomTom GPS jam tangan tahan air. Anda dapat berenang dengan jam tangan ini.
Namun, Monitor Denyut Jantung bawaan tidak berfungsi di dalam air.
Sebelum memulai aktivitas berenang, Anda harus memeriksa pengaturan UKURAN KOLAM untuk
kolam tempat Anda berenang. Pengaturan ini adalah panjang kolam dalam meter atau yard.
Saat Anda berenang, jam tangan mencatat gerakan dan jumlah putaran yang Anda lakukan di
kolam. Untuk menghitung jarak tempuh dan kecepatan berenang, jam tangan Anda menggunakan
ukuran kolam dan jumlah putaran yang Anda lakukan. Jika ukuran kolam tidak akurat, metrik untuk
aktivitas berenang Anda tidak dapat dihasilkan dengan benar.
Untuk mengubah pengaturan UKURAN KOLAM, lakukan langkah berikut:
1. Dari layar mulai aktivitas, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN.
2. Pilih UKURAN KOLAM, lalu tekan tombol kanan.
3. Atur ukuran sehingga menampilkan panjang nominal kolam, lalu geser ke kanan.
4. Atur ukuran pecahan sehingga menampilkan panjang pecahan tambahan kolam, lalu geser ke
kanan.
5. Atur satuan ukuran ke meter atau yard.
6. Tekan tombol kanan untuk langsung kembali ke layar aktivitas.
Apabila Anda memilih BERENANG, jam tangan tidak menggunakan sensor GPS internal.
Untuk menyetel metrik mana yang akan ditampilkan, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Dari layar mulai aktivitas, tekan tombol bawah ke menu PENGATURAN.
2. Pilih METRIK, lalu tekan tombol kanan.
3. Pilih TAMPILKAN, lalu tekan tombol kanan.
4. Pilih kiri atau kanan untuk mengatur metrik yang ditampilkan di sebelah kiri atau kanan.
5. Pilih metrik yang akan ditampilkan dari daftar, misalnya GERAKAN atau PANJANG.

Pengaturan untuk Treadmill
Tinggi badan Anda ditetapkan saat pertama kali jam tangan digunakan. Sebelum mulai beraktivitas
di treadmill untuk pertama kalinya, Anda harus memeriksa apakah tinggi badan Anda telah
ditetapkan dengan benar. Anda dapat melakukannya di akun TomTom Sports Anda di jam tangan.
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Saat Anda berlari di treadmill, jam tangan mencatat berapa kali dan seberapa cepat Anda
mengayunkan lengan ke belakang dan ke depan. Jumlah ini sama dengan jumlah langkah Anda
saat berlari. Jam tangan menggunakan tinggi badan untuk menghitung panjang langkah Anda, dan
dari sini jarak dan langkah Anda berlari.
Untuk memeriksa tinggi badan Anda di jam tangan, lakukan langkah berikut:
1. Dari jam, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN.
2. Pilih PROFIL, lalu tekan tombol bawah.
3. Pilih TINGGI, lalu tekan tombol kanan.
4. Tetapkan tinggi badan Anda.
Mengkalibrasi jam tangan Anda untuk aktivitas Treadmill
Pengukuran jarak yang dilakukan jam tangan Anda untuk aktivitas Treadmill tidak seakurat
pengukuran jarak untuk aktivitas Berlari. Jika Anda berlari di luar ruangan, jam tangan
menggunakan GPS untuk mengukur jarak yang ditempuh.
Anda tidak diminta untuk mengkalibrasi setiap aktivitas treadmill. Anda akan menerima pengingat
untuk melakukannya dalam situasi berikut:


Jarak aktivitas Anda 400 meter atau lebih.



Durasi aktivitas Anda 1 menit atau lebih.



Jumlah langkah Anda 60 atau lebih.



Anda belum 6 kali berlari yang dikalibrasi.

Dengan mengkalibrasi jam tangan Anda, pengukuran jarak untuk aktivitas Treadmill akan semakin
akurat.
Tips: Anda akan selalu ditanya apakah Anda akan mengubah jarak di akhir sesi treadmill.
Untuk mengkalibrasi jam tangan Anda, lakukan langkah berikut:
1. Ketika diminta mengkalibrasi, hentikan treadmill untuk sementara.
Untuk melakukan jeda jam tangan, tekan tombol kiri selama beraktivitas.
2. Pada jam tangan, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN.
3. Pilih KALIBRASI, lalu tekan tombol kanan.
4. Ubah jarak untuk menyamakan dengan jarak yang ditampilkan di treadmill.
5. Tekan tombol kanan untuk langsung kembali ke layar aktivitas.
Memilih metrik lain untuk ditampilkan
Catatan: Untuk mendapatkan bantuan dalam memilih metrik yang ingin dilihat selama
beraktivitas, lihat Memilih metrik yang akan ditampilkan.
Untuk memilih melihat satu metrik saja untuk kecepatan, kecepatan rata-rata, langkah, atau
langkah rata-rata, tekan tombol bawah ke menu PENGATURAN. Pilih METRIK, lalu tekan tombol
kanan. Pilih KECEPATAN, KECEPATAN RATA-RATA, LANGKAH, atau LANGKAH RATA-RATA.
Untuk memilih melihat kecepatan, langkah, atau kedua metrik tersebut, tekan tombol bawah ke
menu PENGATURAN. Pilih METRIK, lalu tekan tombol kanan. Pilih KECEPATAN, lalu tekan tombol
kanan. Pilih KECEPATAN, LANGKAH, atau KEDUANYA.
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Pengaturan untuk aktivitas Fitness
Sebelum memulai aktivitas, Anda dapat memilih program latihan dan juga menentukan informasi
yang ingin dilihat saat Anda berlatih.
Tersedia berbagai metrik yang dapat dipilih untuk dilihat di pusat kebugaran, termasuk kalori,
detak jantung, zona detak jantung, dan durasi.
Memilih metrik lain untuk ditampilkan
Catatan: Untuk mendapatkan bantuan dalam memilih metrik yang ingin dilihat selama
beraktivitas, lihat Memilih metrik yang akan ditampilkan.
Untuk memilih melihat satu metrik saja untuk kecepatan, kecepatan rata-rata, langkah, atau
langkah rata-rata, tekan tombol bawah ke menu PENGATURAN. Pilih METRIK, lalu tekan tombol
kanan. Pilih KECEPATAN, KECEPATAN RATA-RATA, LANGKAH, atau LANGKAH RATA-RATA.
Untuk memilih melihat kecepatan, langkah, atau kedua metrik tersebut, tekan tombol bawah ke
menu PENGATURAN. Pilih METRIK, lalu tekan tombol kanan. Pilih KECEPATAN, lalu tekan tombol
kanan. Pilih KECEPATAN, LANGKAH, atau KEDUANYA.

Pengaturan untuk aktivitas Bersepeda
Anda dapat mencatat detak jantung dan kecepatan Anda saat bersepeda dalam ruangan.
Jika ingin meninjau kinerja Anda saat bersepeda, demi keselamatan Anda sendiri sebaiknya
pasang jam tangan GPS menggunakan dudukan sepeda opsional agar kedua tangan Anda tetap di
stang.
Jika ingin meninjau detak jantung Anda saat bersepeda, kami sarankan menghubungkan monitor
detak jantung eksternal opsional agar Anda dapat melihat detak jantung dengan aman.
Mengatur ukuran roda untuk digunakan dengan sensor Irama & Kecepatan
Jika menggunakan Sensor Irama dan Kecepatan, Anda harus menetapkan pengaturan UKURAN
RODA untuk meningkatkan akurasi metrik yang diberikan sensor. Pengaturan ini adalah ukuran
lingkar ban belakang dalam milimeter (mm).
Untuk mengatur ukuran roda, lakukan langkah berikut:
1. Dari layar mulai aktivitas, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN.
2. Pilih UKURAN RODA, lalu tekan tombol kanan.
3. Tetapkan ukuran yang tepat untuk roda belakang Anda.
Untuk mengetahui ukuran lingkar roda belakang, Anda dapat mengukur roda dengan
menggunakan meteran, atau mencari nilainya dengan kalkulator online. Sebagai contoh, di situs
ini Anda dapat mengetahui ukuran lingkar menggunakan diameter roda dan ketebalan ban:
www.bikecalc.com/wheel_size_math
Misalnya, jika roda Anda berukuran 700c dan tebal ban 25 mm, maka ukuran lingkarnya adalah
2111 mm. Ini adalah nilai yang harus Anda masukkan.
Catatan: Untuk mendapatkan bantuan dalam memilih metrik yang ingin dilihat selama
beraktivitas, lihat Memilih metrik yang akan ditampilkan.
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Menggunakan stopwatch
Untuk menggunakan stopwatch, lakukan langkah berikut.
1. Dari jam, tekan tombol kanan.
2. Pilih STOPWATCH, lalu tekan tombol kanan.
Jam tangan Anda menampilkan gambar stopwatch dan kata MULAI.
3. Tekan tombol kanan untuk memulai stopwatch.
Stopwatch dimulai dan menampilkan waktu yang telah berlalu.
4. Untuk menjeda stopwatch, tekan tombol kiri. Tekan tombol kanan untuk melanjutkan
penghitungan.
Tips: Ketika dijeda, untuk melihat lebih banyak putaran Anda sebelumnya, tekan tombol
bawah, lalu tekan tombol atas.
5. Untuk menandai setiap putaran, sentuh sisi kanan layar jam tangan ketika stopwatch berjalan,
atau tekan tombol kanan.
Angka yang besar menunjukkan jumlah waktu total semua putaran Anda.
Waktu putaran saat ini, misalnya putaran 12 di bawah, ditampilkan di bawah jumlah waktu
total. Putaran Anda sebelumnya, dalam hal ini putaran 11 dan 10, ditampilkan di bawah
putaran saat ini.

Untuk melihat lebih banyak putaran Anda sebelumnya, tekan tombol bawah, lalu tekan tombol
atas.
6. Untuk keluar dari aktivitas stopwatch, tekan tombol kiri dua kali.
Tips: Stopwatch tidak berjalan di latar belakang setelah Anda keluar dari aktivitas stopwatch.
Tidak ada informasi GPS atau aktivitas yang disimpan.
Tips: Untuk mereset stopwatch, keluar dari aktivitas stopwatch kemudian masuk kembali.
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Program latihan
Tentang program latihan
Untuk setiap jenis aktivitas, tersedia program latihan berikut:


TIDAK ADA



GOAL



INTERVAL



PUTARAN



ZONA



BALAP

Dari layar jam, lakukan langkah berikut untuk melihat daftar program latihan:
1. Tekan tombol kanan, lalu pilih aktivitas yang diinginkan.
2. Tekan tombol kanan.
3. Tekan tombol bawah, lalu pilih LATIHAN.
4. Tekan tombol kanan, lalu pilih program latihan.
Ketika Anda memilih program latihan, jam tangan mengingat program mana yang Anda gunakan
dan setiap opsi yang telah dipilih untuk program tersebut.
Tips: Jika Anda ingin langsung memulai program setelah dipilih, tekan tombol kanan untuk
langsung ke layar aktivitas.

Tidak ada
Cara masuk: Layar aktivitas > Tekan tombol bawah > LATIHAN > TIDAK ADA
Pilih opsi ini untuk beraktivitas tanpa program latihan. Dalam mode ini, jam tangan merekam
aktivitas Anda dan menampilkan metrik untuk aktivitas Anda.

Goal
Cara masuk: Layar aktivitas > Tekan tombol bawah > LATIHAN > GOAL > JARAK, WAKTU, atau
KALORI
Pilih opsi ini untuk menetapkan goal latihan Anda sendiri.
Anda dapat menetapkan sendiri tiga jenis goal:


JARAK - pilih opsi ini untuk menetapkan sendiri jarak yang akan ditempuh dalam aktivitas
Anda.



WAKTU - pilih opsi ini untuk menetapkan sendiri durasi untuk aktivitas Anda.



KALORI - pilih opsi ini untuk menetapkan sendiri jumlah kalori yang harus dibakar selama
aktivitas Anda. Kalori yang dibakar dapat dihitung lebih akurat dengan menetapkan profil
Anda.

Melihat progress Anda
Untuk melihat ikhtisar progress Anda untuk goal Anda, tekan tombol kanan dari layar progress
aktivitas.
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Layar ini menampilkan persentase target Anda yang telah dicapai serta jarak, waktu, atau jumlah
kalori yang tersisa.

Tips: Ketika berlari, Anda dapat berlari menjauhi rumah sampai progress Anda menunjukkan
50% kemudian berbalik kembali ke rumah.
Peringatan progress
Ketika berlatih menuju goal, jam tangan akan memberikan peringatan saat mencapai tahap ini:


50%



90%



100%



110%

Interval
Cara masuk: Layar aktivitas > Tekan tombol bawah > LATIHAN > INTERVAL > PEMANASAN,
KERJA, ISTIRAHAT, # SET, atau PENDINGINAN.
Pilih opsi ini untuk menggunakan latihan interval.
Latihan interval adalah periode singkat latihan yang dilanjutkan dengan istirahat. Tujuan utama dari
latihan interval adalah meningkatkan kecepatan dan kesehatan kardiovaskuler. Sebagai contoh,
saat melakukan latihan jalan-lari selama 20 menit, Anda dapat berjalan cepat selama 8 menit,
diikuti dengan 3 rangkaian dengan berlari 1 menit dan berjalan 2 menit. lalu berjalan 5 menit untuk
mendinginkan.
Untuk pemanasan, latihan, istirahat, dan pendinginan, Anda dapat mengatur waktu atau jarak.
Untuk set, pilih jumlah set yang akan dimasukkan ke dalam program latihan interval Anda.
Tips: Jika Anda menekan tombol kanan setelah mengatur rincian pemanasan, maka Anda
berada di tempat yang benar untuk mengatur aktivitas lain dalam rangkaian interval tersebut,
termasuk latihan, istirahat, dll.
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Selama latihan interval, Anda melihat peringatan untuk tahap latihan interval berikutnya:

Anda melihat nama aktivitas yang sedang dilakukan, dan seberapa panjang bagian dari set ini baik
dalam waktu atau jarak.
Anda juga akan diperingatkan dengan bunyi bip dan bel saat Anda perlu beralih ke tahap
berikutnya dalam latihan interval.
Tips: Ketika Anda menggunakan latihan interval di jam tangan, bagian interval ditandai sebagai
putaran sehingga Anda dapat melacak dengan lebih baik langkah dan metrik lainnya untuk
setiap bagian interval.

Putaran
Cara masuk: Layar aktivitas > Tekan tombol bawah > LATIHAN > PUTARAN > WAKTU, JARAK,
atau MANUAL.
Pilih opsi ini untuk mengukur aktivitas Anda terhadap waktu dan jarak putaran yang ditetapkan
atau dengan mencatat secara manual setelah Anda menyelesaikan putaran.
Anda dapat mengatur jam tangan untuk mengukur putaran dengan tiga cara:


WAKTU - pilih opsi ini untuk menetapkan durasi satu putaran. Setelah Anda mulai beraktivitas,
jam tangan akan mengingatkan Anda saat waktu untuk setiap putaran berlalu. Jika Anda
mengatur waktu putaran 1 menit, jam tangan mengingatkan Anda setiap menit dan layar
menampilkan jumlah putaran yang diselesaikan.



JARAK - pilih opsi ini untuk menetapkan panjang satu putaran. Setelah Anda mulai beraktivitas, jam tangan akan mengingatkan setiap kali Anda mencapai jarak target untuk satu putaran.
Jika Anda mengatur jarak putaran 400 m, jam tangan mengingatkan setiap kali Anda
menempuh 400 m dan layar menampilkan jumlah putaran yang diselesaikan.
MANUAL - pilih opsi ini untuk mencatat sendiri saat Anda menyelesaikan satu putaran. Untuk
menandai akhir putaran, tutup layar dengan telapak tangan Anda. Jam tangan Anda menampilkan jumlah putaran yang diselesaikan dan mengingatkan Anda saat satu putaran selesai.

Pemisahan
Cara masuk: Layar aktivitas > Tekan tombol bawah > LATIHAN > PEMISAHAN.
Pilih opsi ini untuk MENGAKTIFKAN atau MENONAKTIFKAN waktu pemisahan untuk setiap
aktivitas berbasis GPS. Pemisahan dinonaktifkan secara default, tetapi ketika diaktifkan, Anda akan
menerima peringatan dan waktu pemisahan untuk langkah Anda di akhir mil atau kilometer.
Pemisahan dapat digunakan dengan aktivitas berbasis GPS atau aktivitas luar ruangan.
Catatan: Waktu pemisahan dapat digunakan bersamaan dengan mode latihan lainnya.
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Zona
Cara masuk: Layar aktivitas > Tekan tombol bawah > LATIHAN > ZONA > LANGKAH,
KECEPATAN, JANTUNG, atau IRAMA.
Pilih opsi ini untuk berlatih dalam zona target.
Anda dapat memilih zona latihan berikut, tergantung aktivitasnya:


LANGKAH - pilih opsi ini untuk menetapkan waktu target Anda per mil atau per kilometer.
Anda dapat menetapkan waktu target dan waktu minimal dan maksimal di atas dan di bawah
target yang Anda tetapkan.



KECEPATAN - pilih opsi ini untuk menetapkan kecepatan target Anda dan margin di atas dan
di bawah target yang Anda tetapkan.



JANTUNG - pilih opsi ini untuk menetapkan detak jantung target dengan menggunakan zona
detak jantung khusus atau pilih zona detak jantung yang telah ditetapkan. Agar jam tangan
Anda dapat mengukur detak jantung, jam harus terhubung ke Sensor Detak Jantung.



IRAMA - pilih opsi ini untuk menetapkan irama target untuk aktivitas bersepeda Anda. Agar
jam tangan Anda dapat melacak irama, jam harus terhubung ke Sensor Irama dan Kecepatan.
Anda dapat menetapkan irama target Anda dan margin di atas dan di bawah target yang Anda
tetapkan. Tidak semua jam tangan dapat dihubungkan ke Sensor Irama & Kecepatan.

Mengatur zona untuk Jantung dan Langkah
Jika Anda ingin mengatur zona detak jantung atau langkah kustom, pilih nilai minimal dan
maksimal seperti ditunjukkan di bawah:

Mengatur zona untuk Kecepatan dan Irama
Jika Anda ingin mengatur zona kecepatan atau irama, pilih nilai target dan persentase penyimpangan yang dibolehkan seperti ditunjukkan di bawah:
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Memantau progress Anda
Dari layar progress aktivitas, tekan tombol bawah untuk melihat ikhtisar grafis seberapa dekat
aktivitas latihan Anda ke zona yang ditetapkan. Grafik menunjukkan apakah Anda berada di atas
atau di bawah zona target dan perbedaan nilainya pada saat beraktivitas.
Anda akan menerima peringatan secara rutin apakah Anda berada di dalam atau di luar zona:


Jika berada di luar zona latihan, peringatan diputar dan layar menunjukkan apakah Anda
berada di atas atau di bawah zona.



Setelah Anda kembali ke zona latihan, peringatan diputar dan layar menampilkan simbol
target.

Zona detak jantung
Catatan: Agar jam tangan Anda dapat mengukur detak jantung, jam harus terhubung ke Sensor
Detak Jantung.
Jam tangan menggunakan batas zona detak jantung berdasarkan usia Anda. Dengan TomTom
Sports, Anda dapat menyesuaikan batas zona detak jantung ini yang akan disinkronkan dengan
jam tangan Anda.
Untuk berlatih menggunakan zona detak jantung, lakukan langkah-langkah berikut:
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1. Tekan tombol kanan dari layar jam, lalu pilih aktivitas yang diinginkan.
2. Tekan tombol kanan.
3. Tekan tombol bawah, lalu pilih LATIHAN.
4. Tekan tombol kanan, lalu pilih ZONA.
5. Tekan tombol kanan, lalu pilih JANTUNG.
6. Tekan tombol kanan, lalu pilih dari zona detak jantung berikut:


PUNCAK - pilih zona ini saat melakukan latihan interval.



PERFORMA - pilih zona ini untuk latihan bertempo tinggi guna meningkatkan kecepatan
dan kebugaran Anda.



KETAHANAN - pilih zona ini untuk latihan bertempo sedang sampai tinggi guna meningkatkan kapasitas paru-paru dan jantung Anda.



PEMBAKARAN LEMAK - pilih zona ini untuk latihan bertempo sedang yang bagus untuk
menurunkan berat badan.



MUDAH - pilih zona ini untuk latihan bertempo mudah, umumnya digunakan untuk pemanasan dan pendinginan.



KUSTOM - pilih opsi ini untuk mengatur sendiri detak jantung minimal dan maksimal Anda.

Memantau progress dalam zona detak jantung
Catatan: Agar jam tangan Anda dapat mengukur detak jantung, jam harus terhubung ke Sensor
Detak Jantung.
Dari layar progress aktivitas, tekan tombol kanan untuk bergulir menelusuri grafik yang menunjukkan seberapa dekat latihan Anda dengan zona yang ditetapkan. Grafik menunjukkan apakah
Anda berada di atas atau di bawah zona target dan perbedaan nilainya pada saat beraktivitas.
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Zona yang Anda gunakan disorot dengan warna putih. Tekan KANAN untuk melihat ringkasan
zona detak jantung.

Grafik ini, yang ditampilkan di atas, adalah ringkasan zona detak jantung. Grafik ini menunjukkan
persentase waktu yang dihabiskan di setiap zona dengan zona Anda saat ini disorot berwarna
putih.

Grafik ini menunjukkan detak jantung Anda selama 2,5 menit terakhir aktivitas dan persentase
waktu yang dihabiskan di setiap zona detak jantung setelah beraktivitas.
Tips: Anda dapat melihat progress Anda dalam zona detak jantung ketika menggunakan Graphical
Training Partner seperti Balap atau Goal. Selama latihan, dari layar yang menunjukkan metrik
utama, tekan tombol kanan untuk melihat layar latihan grafis. Tekan tombol bawah untuk melihat
layar zona detak jantung seperti diuraikan di atas.

Pemulihan
Tentang pemulihan detak jantung
Pemulihan detak jantung adalah kemampuan jantung Anda untuk kembali ke detak normal setelah
beraktivitas dalam waktu tertentu. Secara umum, semakin cepat detak jantung pulih dari aktivitas
menunjukkan tingkat kebugaran yang lebih baik.
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Pemulihan detak jantung memiliki dua fase penurunan. Selama menit pertama setelah latihan
detak jantung menurun tajam. Setelah menit pertama, selama puncak istirahat, detak jantung
menurun secara bertahap.
Jam tangan TomTom GPS Anda menunjukkan perbedaan antara detak jantung di awal dan akhir
menit tersebut serta 'skor' pemulihan Anda.
Bagaimana cara mengukur pemulihan detak jantung?
Untuk aktivitas yang menggunakan sensor detak jantung, jam tangan menunjukkan bagaimana
detak jantung Anda dipulihkan saat aktivitas dijeda. Setelah satu menit jam tangan memberikan
skor pemulihan detak jantung Anda. Semakin cepat detak jantung menurun setelah latihan,
semakin bugar Anda.
Pemantauan pemulihan detak jantung dilakukan dengan Sensor Detak Jantung bawaan atau
Sensor Detak Jantung eksternal.

Balap
Cara masuk: Layar aktivitas > Tekan tombol bawah > LATIHAN > BALAP > TERBARU atau
SPORTS.
Pilih opsi ini untuk balap melawan salah satu dari sepuluh aktivitas terakhir Anda atau balap
melawan aktivitas dari situs web Sports. Anda dapat menggunakan balap untuk aktivitas berlari,
treadmill, freestyle, dan bersepeda.
Tips: Untuk menambahkan lebih banyak balapan ke situs web, klik BALAP INI di halaman
rincian aktivitas untuk aktivitas tertentu di situs web Sports.
Catatan: Jika jam tangan terhubung ke situs web dan Anda mengubah balapan, perubahan itu
tidak akan disinkronkan secara otomatis - Anda harus memutuskan dan menghubungkan
kembali jam tangan.

Aktivitas atau balapan dari situs web Sports terdiri dari jarak dan waktu.
Apabila menggunakan program latihan Balap, Anda dapat melihat apakah Anda berada di depan
atau belakang dan seberapa banyak jaraknya saat Anda berlatih.
Di jam tangan Anda, tekan tombol kanan dari layar aktivitas untuk melihat representasi balapan.
Layar grafis menunjukkan apakah Anda, seperti ditunjukkan oleh tanda panah hitam, memimpin
atau tertinggal dari aktivitas sebelumnya, yang ditunjukkan dengan tanda panah berarsir.
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Jarak di bagian atas layar menunjukkan jarak yang tersisa dalam balapan, dan jarak di bagian
bawah menunjukkan seberapa jauh Anda memimpin atau tertinggal.

Jam tangan mengingatkan sehingga Anda tahu apakah Anda memimpin (#1) atau tertinggal (#2)
dalam balapan. Dalam contoh ini, Anda tertinggal 23 meter dari aktivitas sebelumnya dan jarak
balapan yang tersisa adalah 2,3 kilometer.
Tips: Untuk mengetahui informasi cara menambahkan aktivitas sebelumnya ke jam tangan
Anda, kunjungi tomtom.com/support dan baca Pertanyaan yang Sering Diajukan.

Riwayat aktivitas
Setiap kali berlatih, jam tangan mencatat aktivitas Anda untuk jenis aktivitas tersebut. Untuk
melihat ringkasan atau riwayat latihan untuk setiap jenis latihan di jam tangan Anda, lakukan
langkah berikut:
1. Dari layar mulai aktivitas, tekan tombol atas untuk membuka RIWAYAT untuk jenis aktivitas
tersebut.
2. Dari daftar ini, pilih aktivitas yang ingin Anda lihat. Daftar menunjukkan tanggal Anda
memulai aktivitas dan jarak yang ditempuh.
3. Tekan tombol kanan.
Informasi tentang aktivitas ditampilkan, misalnya, langkah/kecepatan tercepat dan waktu yang
dihabiskan di setiap zona detak jantung. Informasi yang tersedia tergantung pada aktivitas.
Mentransfer aktivitas Anda ke TomTom Sports
Hubungkan jam tangan ke komputer untuk mentransfer rincian aktivitas Anda ke TomTom Sports
atau situs web olahraga lain yang dipilih dengan menggunakan TomTom Sports Connect. Anda
juga dapat mentransfer rincian tentang aktivitas ke komputer dalam berbagai format berkas.
Lihat: Mengekspor aktivitas Anda ke situs web dan jenis file lain

Mengekspor aktivitas Anda ke situs web dan jenis file lain
Ketika Anda menghubungkan jam tangan ke Sports Connect di komputer atau ke aplikasi seluler
Sports, aktivitas baru Anda diunggah secara otomatis ke Sports. Anda juga dapat memilih untuk
mengunggah aktivitas Anda secara otomatis ke situs web dan jenis file lainnya.
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Untuk mengonfigurasi ekspor aktivitas pada Sports, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Kunjungi mysports.tomtom.com/app/settings/exporters.
2. Klik + di sebelah exporter yang ingin Anda tambahkan.
3. Untuk mengonfigurasi ekspor aktivitas Anda secara otomatis ke aplikasi pihak ketiga, buka
Pilih Situs Sports Anda, pilih aplikasi, klik Masuk , lalu masuk ke aplikasi pilihan Anda.
4. Untuk mengonfigurasi pencadangan aktivitas Anda secara otomatis pada komputer, buka
Simpan Komputer Anda, lalu pilih jenis file.
Setelah situs web olahraga atau jenis file baru ditambahkan, semua aktivitas baru juga ditransfer
ke situs web atau jenis file tersebut.
Catatan: File tidak dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi seluler Sports. Anda hanya
dapat membuat file dengan terhubung ke Sports Connect di komputer Anda.
Ekspor aktivitas Anda secara otomatis dari situs web Sports


Endomondo (https://www.endomondo.com/)



Jawbone (https://jawbone.com/)



MapMyFitness (http://www.mapmyfitness.com/)



MyFitnessPal (https://www.myfitnesspal.com/)



NikePlus (http://www.nike.com/us/en_us/c/nike-plus)



Runkeeper (https://runkeeper.com/)



Strava (https://www.strava.com/)



TaiwanMySports (http://www.mysports.net.tw/)



TrainingPeaks (https://www.trainingpeaks.com/)



TulipSport (http://www.tulipsport.com/)



Edoon (https://edooon.com/)

Aplikasi lain di mana Anda dapat mengekspor aktivitas
Anda dapat menggunakan perangkat TomTom Sports dengan aplikasi pihak ketiga lainnya yang
terintegrasi dengan Sports. Untuk melakukannya, Anda harus membuka salah satu dari aplikasi
pihak ketiga berikut dan menghubungkannya ke Sports. Setelah ini dilakukan, semua aktivitas
perangkat TomTom Sports Anda akan diekspor secara otomatis ke aplikasi pihak ketiga ini setiap
kali Anda menghubungkan perangkat Anda ke Sports Connect di komputer atau ke aplikasi seluler
Sports.


Discovery Vitality



Fetcheveryone



FitnessSyncer



Running Heroes



Running Coach



Smashrun



SportTracks

Menyimpan aktivitas secara otomatis
Ketika menghubungkan perangkat TomTom Sports Anda ke Sports Connect di komputer, Anda
dapat memilih untuk menyimpan aktivitas Anda pada komputer secara otomatis dalam salah satu
format berikut.
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Tips Untuk mendapatkan hasil terbaik, sebaiknya gunakan file FIT. Jika format ini tidak
memberikan hasil yang diinginkan, cobalah .TCX, lalu coba .GPX.


GPX – Format Pertukaran GPS. Ini adalah standar terbuka untuk data lokasi yang menyimpan
trek dan stempel waktu latihan Anda. Hanya lokasi, elevasi, dan waktu yang disimpan, sedangkan detak jantung, irama, atau informasi lainnya tidak disimpan di format file ini.



KML - Format asli dari layanan pemetaan Google Earth™. Menyimpan lokasi (trek) dengan
elevasi dan waktu. Detak jantung dan informasi sensor lainnya disimpan sebagai informasi
tambahan dan ditampilkan sebagai ‘label’ di Google Earth



TCX – Format file Pusat Latihan Garmin. Ini adalah format file khusus untuk olahraga dan
fitness dan mencatat lokasi/elevasi, waktu, dan semua data sensor.



FIT – ANT+/format Garmin, lebih kecil dan lebih mutakhir dibandingkan TCX.



PWX - format khusus untuk TrainingPeaks.
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Usia Bugar
Semua tentang Usia Bugar TomTom
Usia Bugar TomTom bertujuan untuk membuat Anda aktif, menginspirasi Anda agar lebih bugar,
dan meningkatkan tingkat kebugaran Anda. Anda akan mengetahui seberapa efektif aktivitas Anda
dan melihat rekomendasi personal untuk membantu memilih aktivitas terbaik bagi Anda.
Untuk mencari tahu seberapa bugar diri Anda, diperlukan penghitungan yang rumit! TomTom
Usia Bugar adalah indikasi seberapa baik fungsi tubuh Anda secara fisik yang dibandingkan
dengan seberapa tubuh Anda seharusnya berfungsi, berdasarkan hal-hal seperti detak jantung,
aktivitas, jenis kelamin, usia, dan berat.
Tingkat VO2max Anda digunakan untuk menghitung Usia Bugar Anda, dan ini adalah metode
standar yang digunakan untuk menentukan kebugaran fisik seseorang. VO2max adalah tingkat
maksimal oksigen yang dapat digunakan tubuh Anda selama latihan per detik, per unit berat
tubuh. Menjadi lebih bugar berarti tubuh Anda dapat menggunakan lebih banyak oksigen, agar
VO2max Anda meningkat seiring dengan peningkatan kebugaran Anda.
Usia Bugar TomTom akan membantu Anda meningkatkan Usia Bugar dan membantu Anda
mempelajari lebih lanjut tentang aktivitas kebugaran Anda:


Seberapa bugar saya sebenarnya?



Apakah aktivitas yang saya lakukan ini sudah cukup atau apakah saya harus melanjutkan
aktivitas ini lagi?



Apakah latihan yang saya lakukan ini minggu ini sudah cukup atau apakah saya harus berlatih
lagi?



Apakah ini aktivitas yang efektif atau apakah ada aktivitas lain yang lebih baik untuk saya?



Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?

Penting: Fitur produk ini menggunakan analitik detak jantung lanjutan yang disediakan Firstbeat.
Informasi yang disediakan Usia Bugar TomTom adalah perkiraan tingkat kebugaran Anda dan
bukan merupakan saran medis maupun bertujuan menyembuhkan, merawat, atau mencegah
penyakit. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai program latihan baru.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Usia Bugar dan Poin Kebugaran, lihat Petunjuk Pengguna
Usia Bugar TomTom.

Menampilkan Poin Kebugaran pada jam tangan Anda
Anda dapat melihat seluruh Poin Kebugaran harian Anda di jam tangan TomTom Sports.
Catatan: Anda hanya dapat memperoleh Poin Kebugaran apabila jam tangan Anda dapat
mengukur detak jantung. Apabila jam tangan Anda tidak dipakai di pergelangan tangan,
misalnya saat dipakai di jaket ski atau ketika Anda menggunakan dudukan pada sepeda, detak
jantung Anda tidak diukur, kecuali jika Anda menggunakan monitor detak jantung dan tali dada.
Detak jantung tidak diukur pada saat melakukan aktivitas berenang.
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Tekan tombol kiri dari Jam untuk membuka layar Penelusuran Aktivitas. Tekan tombol bawah
untuk menemukan layar Poin Kebugaran. Anda akan melihat total Poin Kebugaran harian Anda
serta tingkat kebugaran yang saat ini Anda capai, dan jumlah bintang yang Anda peroleh selama 7
hari terakhir.
Tips: Atur Kebugaran sebagai tujuan pada menu Tracker untuk menampilkan Poin Kebugaran
terlebih dahulu pada layar Penelusuran Aktivitas.
Misalnya, jam tangan di bawah ini menunjukkan bahwa semua aktivitas Anda hari ini
menghasilkan lebih dari 500 poin, jadi kebugaran Anda meningkat. 3 bintang menunjukkan bahwa
Anda telah memperoleh lebih dari 500 poin sebanyak 3 kali selama 7 hari terakhir.

Anda juga dapat melihat total Poin Kebugaran Anda saat beraktivitas, sehingga Anda dapat
melihat apakah Anda telah mencapai tujuan atau apakah Anda harus melakukan lebih banyak
aktivitas. Anda akan mendapatkan peringatan saat Anda mencapai tingkat Aktif, Meningkat, atau
Kelelahan.
Tips: Setelah melihat peringatan kelelahan, akan lebih sulit bagi Anda untuk mencapai Poin
Kebugaran di hari yang sama. Ini karena tubuh Anda perlu waktu untuk pulih sebelum dapat
melakukan lebih banyak latihan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Usia Bugar dan Poin Kebugaran, lihat Petunjuk Pengguna
Usia Bugar TomTom.
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Latihan
Tentang latihan
Untuk berlatih dengan lebih efektif, pilih salah satu dari 50 latihan yang disesuaikan yang diunduh
secara otomatis ke jam tangan setelah terhubung ke situs web atau Aplikasi TomTom Sports.
Catatan: Latihan dapat digunakan dengan aktivitas berlari, bersepeda, atau freestyle.
Tersedia 5 kategori latihan:


Kebugaran - Latihan ini akan meningkatkan seluruh aspek kemampuan fisik Anda yang
membantu Anda untuk menjadi lebih bugar dan membuktikan bahwa usia hanyalah persoalan
angka semata.



Pembakaran lemak - Latihan ini akan membantu Anda melakukan upaya yang tepat untuk
membakar lemak beberapa gram lebih banyak dan mempertahankan kondisi tersebut.



Ketahanan - Latihan ini dimulai dengan melampaui batasan Anda, sehingga Anda dapat
berlatih lebih lama dengan intensitas yang lebih tinggi.



Kecepatan - Latihan ini mungkin akan memaksa Anda untuk menyingkirkan batasan dalam
pikiran Anda, tetapi dengan melakukannya, kecepatan Anda akan meningkat dan Anda siap
untuk bertanding adu cepat.



Kekuatan - Latihan ini akan menantang kemampuan fisik dan mental Anda dengan latihan lari
cepat yang berat, yang dirancang untuk membangun kekuatan eksplosif Anda.

Dalam setiap kategori, ada 5 pilihan latihan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga
tersedia 25 latihan untuk berlari dan bersepeda.
Masing-masing latihan disesuaikan dengan VO2 max Anda dan terdiri dari beberapa langkah,
termasuk pemanasan, latihan, istirahat, dan pendinginan.
Tips: VO2max dihitung ketika Anda melakukan aktivitas yang di dalamnya terdapat pengukuran
detak jantung. VO2 max adalah jumlah maksimal oksigen yang dapat digunakan tubuh Anda
selama latihan per detik, per unit berat tubuh. Ini adalah metode standar untuk menentukan
kebugaran fisik dan merupakan indikasi tingkat kebugaran aerobik Anda secara keseluruhan.
Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan VO2max yang tinggi cenderung berumur lebih
panjang dan memiliki risiko penyakit jantung dan penyakit lainnya yang lebih rendah.

Mulai cepat untuk latihan
Untuk melakukan latihan saat beraktivitas, ikuti langkah-langkah berikut ini:
1. Tekan tombol kanan dan pilih, misalnya, berlari.
2. Tekan tombol kanan dan ketika Anda melihat harap tunggu atau Lakukan, tekan tombol
bawah.
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3. Tekan tombol latihan.

4. Tekan tombol kanan untuk memilih jenis-jenis latihan berikut:


Tidak ada



Fitness



Pembakaran Lemak



Ketahanan



Kecepatan



Kekuatan

5. Tekan tombol kanan untuk memilih latihan dari satu kategori. Misalnya, pilih 25 menit mudah
dari Kebugaran.

6. Jam tangan Anda akan bergulir kembali ke pesan Lakukan. Tekan tombol kanan untuk
memulai aktivitas.
7. Jam tangan Anda akan memandu latihan yang mungkin meliputi beberapa langkah, seperti
pemanasan, latihan, istirahat, dan pendinginan. Selama aktivitas, tekan tombol atas dan bawah
untuk menggulir metrik aktivitas.
8. Tekan tombol kanan untuk melihat keadaan latihan Anda. Jika Anda berusaha mencapai target
saat berlatih, indikatornya ada di bagian tengah layar. Jika Anda berada di luar zona latihan,
indikatornya bergerak untuk menunjukkan apakah Anda perlu berlatih lebih keras atau lebih
ringan.
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DI DALAM ZONA

DI LUAR ZONA

Tips: Saat berlatih, cobalah untuk berada di dalam kisaran latihan yang optimal untuk
setiap langkah yang ditetapkan. Zona detak jantung memiliki nilai atas dan bawah yang
spesifik, sedangkan kecepatan, langkah, irama, dll. memiliki nilai target spesifik yang mungkin
ingin Anda capai. Dalam langkah pemulihan atau istirahat, cobalah untuk mengurangi detak
jantung Anda ke zona latihan yang lebih rendah dengan menurunkan nilai detak jantung
untuk zona tersebut.
9. Saat Anda selesai berlatih, Anda akan melihat status latihan Anda.
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Melacak kebugaran Anda
Tentang penelusuran aktivitas
Anda dapat menggunakan jam tangan TomTom GPS untuk melacak tingkat keaktifan Anda.
Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan:


Melacak langkah, waktu yang dihabiskan untuk olah fisik, kalori yang dibakar, dan jarak yang
ditempuh.



Menetapkan goal harian untuk salah satu metrik ini di jam tangan Anda.



Menggunakan goal mingguan yang otomatis dibuat berdasarkan goal harian Anda dikalikan 7.



Melihat progress harian dan mingguan Anda untuk goal yang ditetapkan.



Unggah metrik penelusuran aktivitas Anda ke situs web TomTom Sports dan aplikasi seluler
TomTom Sports.

Akurasi Penelusuran aktivitas
Penelusuran aktivitas bertujuan untuk memberikan informasi guna mendorong gaya hidup yang
aktif dan sehat. Jam tangan menggunakan sensor yang melacak gerakan Anda. Data dan
informasi yang diberikan ditujukan sebagai perkiraan yang mendekati aktivitas Anda, tetapi
mungkin tidak sepenuhnya akurat, termasuk data langkah, tidur, jarak, dan kalori.

Menetapkan goal aktivitas harian
'Penelusuran aktivitas DIAKTIFKAN secara default dan 10.000 langkah telah ditetapkan sebelumnya
secara otomatis sebagai goal Anda. Untuk mengubah atau menetapkan goal penelusuran aktivitas
dalam sehari, lakukan langkah-langkah berikut:
1. Dari layar Jam, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN.
2. Pilih TRACKER.
3. Pilih GOAL.
4. Pilih goal yang ingin ditetapkan: LANGKAH, WAKTU, KALORI atau JARAK.
5. Tekan tombol kanan.
6. Tetapkan goal Anda, misalnya jumlah langkah yang ingin dicapai.
7. Tekan tombol kanan untuk kembali ke layar TRACKER.
8. Tekan tombol kiri dua kali untuk kembali ke layar jam.
Tips: Beberapa contoh goal yang umum adalah 30 menit waktu aktif per hari atau 10.000
langkah per hari.
Catatan: Kecuali jika alarm diaktifkan, ketika Anda mencapai goal, Anda akan melihat lencana
di layar jam dan mendengar peringatan.

Menonaktifkan penelusuran aktivitas
Untuk menonaktifkan penelusuran aktivitas, lakukan langkah-langkah berikut:
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1. Dari layar Jam, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN.
2. Pilih TRACKER.
3. Pilih GOAL.
4. Pada layar GOAL, pilih NONAKTIF.

Memantau aktivitas Anda
Untuk melihat tingkat keaktifan Anda, lakukan langkah berikut:
1. Dari layar Jam, tekan tombol kiri untuk melihat progress terkait dengan goal Anda.
2. Tekan tombol atas atau bawah untuk melihat jarak, waktu, atau kalori, tergantung goal yang
telah Anda tetapkan.
3. Untuk melihat langkah per minggu, tekan kembali tombol kiri.
4. Tekan tombol kanan dua kali untuk kembali ke layar Jam.

Berbagi aktivitas Anda
Anda dapat membagi aktivitas Sports dengan menggunakan fitur Berbagi Sosial di akun Sports
Anda.
Untuk mulai berbagi, lakukan langkah-langkah berikut:
1. Masuk ke Sports.
2. Pilih aktivitas dari Dashboard Sports Anda.
3. Klik tombol Bagikan di sudut kanan atas.
4. Pilih, misalnya Facebook atau Twitter dan tambahkan komentar untuk mempersonalisasi
kiriman Anda.
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Eksplorasi Rute
Tentang melihat lintasan
Catatan: Tersedia untuk semua aktivitas berbasis GPS: Berlari/Bersepeda/Freestyle (Runner3
dan Spark3) dan Lari Lintas Alam/Hiking/Snowboarding (TomTom Adventurer)
Untuk melihat semua lintasan saat melakukan aktivitas, lakukan berikut ini:
1. Mulai aktivitas yang menggunakan lintasan, misalnya lari lintas alam.
2. Untuk melihat lintasan Anda, tekan tombol kanan, lalu tekan tombol atas dari layar Zona Detak
Jantung.
Tips: Lintasan yang telah dipilih sebelumnya akan ditampilkan secara otomatis.
Lintasan lengkap akan terlihat ditampilkan berupa garis tipis. Anda juga melihat awal aktivitas
yang ditandai dengan ikon rumah, awal lintasan yang ditandai dengan bendera, dan akhir
lintasan yang ditandai dengan ikon garis akhir.

Posisi Anda ditampilkan dengan panah. Panah memberitahukan Anda menghadap ke arah
mana ketika diam, dan arah mana yang Anda tuju ketika bergerak. Garis lebih tebal menampilkan jejak lintasan, menunjukkan lokasi Anda.
3. Untuk memperbesar, tekan tombol kanan untuk membuka tampilan lintasan Anda yang
diperbesar dan tekan tombol kiri untuk memperkecil kembali tampilan.
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Tips: Bar skala ditunjukkan di bagian bawah layar.
Catatan: Orientasi lintasan dikontrol dengan pengaturan. Mulai aktivitas, tekan tombol bawah
dari layar "harap tunggu/lakukan", lalu pilih ROTASI. Pilih AKTIF untuk mengorientasikan
lintasan di arah yang Anda tuju dan NONAKTIF untuk mengorientasikan lintasan ke Utara.

Mengikuti lintasan baru
Catatan: Tersedia untuk semua aktivitas berbasis GPS: Berlari/Bersepeda/Freestyle (Runner3
dan Spark3) dan Lari Lintas Alam/Hiking/Snowboarding (TomTom Adventurer)
Anda dapat menggunakan Jam tangan TomTom Adventurer Anda untuk mengikuti lintasan baru
yang telah diunggah ke jam tangan dari Sports. Selama lari lintas alam, Anda akan melihat metrik
yang sama untuk berlari, tapi dengan penambahan informasi kenaikan.
Untuk berlari melewati lintasan baru, lakukan berikut ini:
1. Tekan tombol kanan dari layar jam, lalu tekan tombol atas atau bawah untuk memilih LARI
LINTAS ALAM.
2. Tekan tombol bawah untuk masuk ke layar PENGATURAN, lalu pilih LINTASAN.
Tips: Saat di layar PENGATURAN, Anda juga dapat memilih program latihan, mengatur
metrik, memilih daftar lagu, atau mengaktifkan atau menonaktifkan pemisahan.
3. Pilih lintasan dari daftar.
Untuk informasi selengkapnya tentang konten layar, lihat Tentang melihat lintasan.
Catatan: Penting untuk mengkalibrasi kompas secara teratur untuk mempertahankan
akurasinya.
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Mengelola lintasan dengan Sports
Catatan: Tersedia untuk semua aktivitas berbasis GPS: Berlari/Bersepeda/Freestyle (Runner3
dan Spark3) dan Lari Lintas Alam/Hiking/Snowboarding (TomTom Adventurer)
Anda menggunakan aplikasi atau situs web Sports untuk memuat lintasan ke TomTom GPS Jam
tangan terlebih dahulu untuk digunakan selama aktivitas dan untuk mengelola lintasan.
Mengunggah lintasan dari Sports ke jam tangan Anda
15 lintasan dapat disimpan di jam tangan Anda. Semua perubahan akan disinkronkan secara
otomatis melalui aplikasi Sports Mobile atau situs web Sports.
Mengunggah lintasan dari file GPX
Untuk mengunggah lintasan ke jam tangan Anda dari file .GPX, lakukan berikut ini:
1. Unduh file GPX dari situs web pihak ketiga seperti Strava.com, RidewithGPS.com, Mapmyrun.com,dsb.
2. Masuk ke situs web Sports.
3. Klik Tab Perencanaan.
4. Klik Unggah lintasan.

5. Klik dua kali file GPX di komputer Anda.
Sports akan mengunggah lintasan.
6. Klik nama jika Anda ingin mengubahnya.
7. Hubungkan jam tangan Anda ke komputer. Lintasan Anda akan diunggah secara otomatis ke
jam tangan saat sinkronisasi selesai.
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Mengonversi aktivitas ke lintasan
Untuk mengonversi aktivitas GPS sebelumnya ke lintasan di jam tangan Anda, lakukan berikut ini:
1. Masuk ke situs web Sports.
2. Buka salah satu aktivitas GPS Anda yang sebelumnya.
3. Klik Lainnya di pojok kanan atas layar.

4. Klik SALIN KE LINTASAN.
Lalu lintasan akan muncul di daftar lintasan di bagian PERENCANAAN.
5. Hubungkan jam tangan Anda ke komputer. Lintasan Anda akan diunggah secara otomatis ke
jam tangan saat sinkronisasi selesai.

Menggunakan jejak lintasan
Catatan: Tersedia untuk semua aktivitas berbasis GPS: Berlari/Bersepeda/Freestyle (Runner3
dan Spark3) dan Lari Lintas Alam/Hiking/Snowboarding (TomTom Adventurer)
Jam tangan TomTom GPS Anda dapat menggambar jejak lintasan untuk semua aktivitas yang
menggunakan GPS. Jejak lintasan memungkinkan Anda untuk melihat gambaran umum rute Anda
dan memahami langkah yang diperlukan untuk kembali ke titik mulai Anda.
Jejak lintasan menampilkan informasi berikut ini:


Posisi GPS Anda saat ini ditampilkan dengan gelombang di bagian tengah layar.



Titik awal Anda ditampilkan dengan ikon rumah.



Panah memberitahukan Anda menghadap ke arah mana ketika diam, dan arah mana yang
Anda tuju ketika bergerak.



Jejak lintasan ditampilkan dengan menghadap Utara atas.



Anda dapat berganti antara tampilan detail dan tampilan tergantung pada panjang total jejak
lintasan Anda.
62

Penting: Jika Anda menggunakan jam tangan untuk pertama kalinya, Anda perlu mengkalibrasi
kompas.
Untuk menggunakan jejak lintasan, lakukan berikut ini:
1. Dari layar Jam, tekan tombol kanan dan pilih aktivitas yang menggunakan GPS, misalnya
berlari.
2. Setelah memulai aktivitas, tekan tombol kanan untuk melihat detak jantung jika Anda memiliki
jam tangan Cardio dan Anda secara otomatis akan melihat jejak lintasan.

Untuk informasi selengkapnya tentang konten layar, lihat Tentang melihat lintasan.

Menggunakan kompas
Catatan: Tersedia untuk semua aktivitas berbasis GPS: Berlari/Bersepeda/Freestyle (Runner3
dan Spark3) dan Lari Lintas Alam/Hiking/Snowboarding (TomTom Adventurer)
Jam tangan TomTom GPS dilengkapi dengan kompas, sehingga Anda dapat langsung melihat
arah yang dituju. Ini sangat berguna saat Anda sedang tidak bergerak karena rotasi jam tangan
menunjukkan arah Anda.
1. Dari layar Jam, tekan tombol kanan dan pilih aktivitas yang menggunakan GPS, misalnya
berlari.
2. Setelah memulai aktivitas Anda, tekan tombol kanan dari layar aktivitas, lalu tekan tombol atas.
Tips: Jika Anda mengikuti lintasan, cukup tekan tombol atas.
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Kompas akan menampilkan posisi Anda saat ini, dalam contoh ini, Timur Laut.

Kompas akan berfungsi terbaik jika jam tangan Anda dalam posisi tegak lurus. Jika kompas tidak
menampilkan arah yang benar, Anda harus mengkalibrasi kompas.
Catatan: Kompas mungkin tidak berfungsi dengan benar jika jam tangan berada di dekat benda
bermagnet, serta saat dipasang di setang baja sepeda.

Mengkalibrasi kompas
Penting untuk mengkalibrasi kompas secara teratur untuk mempertahankan akurasinya.
Untuk mengkalibrasi kompas, ikuti langkah berikut:
1. Dari layar Jam, tekan tombol bawah, lalu buka PENGATURAN.
2. Pilih SENSOR, lalu tekan tombol kanan.
3. Pilih KOMPAS, lalu tekan tombol kanan.
4. Lepaskan jam tangan dari pergelangan tangan Anda dan putar JAM masing-masing ke tiga
sumbu seperti berikut:
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a. Satu putaran penuh ke samping.

b. Satu putaran penuh ke depan.

65

c. Satu putaran penuh dengan layar menghadap Anda.

Ulangi langkah a-c sampai kompas berhasil dikalibrasi. Jika dikalibrasi berhasil, jam tangan
akan memberi peringatan dan menampilkan tanda centang.
Untuk melihat video cara mengkalibrasi jam tangan Anda, buka https://youtu.be/6pnQResxJRU
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Tipe aktivitas Adventurer
Bagian manual ini mencakup fitur yang terdapat khusus pada jam tangan TomTom Adventurer.

Lari lintas alam
Anda dapat menggunakan Jam tangan TomTom Adventurer untuk lari lintas alam. Selama berlari,
Anda akan melihat metrik yang sama untuk berlari, tapi dengan penambahan informasi elevasi
sebagai berikut:


Jarak 3D



Kemiringan



Ketinggian



Delta ketinggian



Kenaikan atau pendakian total.

Untuk berlari melewati lintasan, lakukan berikut ini:
1. Tunggu sinyal GPS, lalu tekan tombol kanan dari layar jam dan kemudian tekan tombol atas
atau bawah untuk memilih LARI LINTAS ALAM.
1. Tekan tombol kanan untuk memulai lari lintas alam Anda.
2. Selama berlari, gulir ke atas atau bawah untuk melihat berbagai metrik.
3. Untuk melihat lintasan Anda, tekan tombol kanan, lalu tekan tombol atas dari layar Zona Detak
Jantung.
Tips: Lintasan yang telah dipilih sebelumnya akan ditampilkan secara otomatis.
Untuk informasi selengkapnya tentang konten layar, lihat Tentang melihat lintasan.
Catatan: Penting untuk mengkalibrasi kompas secara teratur untuk mempertahankan
akurasinya.
Catatan: Jika jam tangan Anda kotor atau basah, bersihkan lubang di sekitar barometer agar
dapat mengukur tekanan secara akurat.

Hiking
Anda dapat menggunakan Jam tangan TomTom Adventurer Anda untuk mendaki lintasan. Selama
hiking, Anda akan melihat informasi berikut ini:


Jarak 3D



Kemiringan.



Ketinggian



Delta ketinggian



Kenaikan atau pendakian total.



Langkah rata-rata.
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Tips: saat hiking, jam tangan Anda memiliki daya tahan baterai hingga 24 jam, asalkan Anda
telah memperbarui QuickGPSfix. Jika Anda tidak menggunakan fitur musik atau pemantauan
jantung 24/7, Anda harusnya dapat melakukan beberapa jalan jarak jauh sekitar 6+ jam selama
akhir pekan dengan sekali pengisian daya.
Untuk mendaki lintasan, lakukan berikut ini:
1. Tekan kanan dari layar jam, lalu tekan tombol atas atau bawah untuk memilih HIKING.
1. Tekan tombol kanan untuk memulai hiking.
2. Selama hiking, gulir ke atas atau bawah untuk melihat berbagai metrik.
3. Untuk melihat lintasan Anda, tekan tombol kanan, lalu tekan tombol atas dari layar Zona Detak
Jantung.
Tips: Lintasan yang telah dipilih sebelumnya akan ditampilkan secara otomatis.
Untuk informasi selengkapnya tentang konten layar, lihat Tentang melihat lintasan.
Catatan: Penting untuk mengkalibrasi kompas secara teratur untuk mempertahankan
akurasinya.
Catatan: Jika jam tangan Anda kotor atau basah, bersihkan lubang di sekitar barometer agar
dapat mengukur tekanan secara akurat.

Melakukan ski dan snowboard
Catatan: Tersedia pada jam tangan TomTom Adventurer saja.
Anda dapat menggunakan Jam tangan TomTom Adventurer untuk melakukan ski dan snowboard.
Anda dapat melihat gambaran umum seluruh hari Anda selama di pegunungan jika menggunakan
aktivitas ini. Anda akan melihat informasi yang sama jika memilih ski atau snowboarding, tapi jika
Anda tidak melakukan kedua olahraga ini dalam satu hari, Anda dapat menyimpan statistik Anda
secara terpisah dengan memilih aktivitas terpisah.
Saat melakukan ski atau snowboard, jam tangan dapat mendeteksi saat Anda sedang meluncur
atau di atas lift.
Sebelum mulai ski atau snowboarding, lakukan berikut ini:
1. Tekan tombol kanan dari layar jam, lalu tekan tombol atas atau bawah untuk memilih SKI atau
SNOWBOARD.
1. Saat berada di lintasan, tekan tombol atas atau bawah untuk bergulir antara berbagai metrik,
termasuk:


Durasi total



Jarak total



Detak jantung



Kecepatan



Ketinggian



Perubahan ketinggian (delta)



Penurunan (kumulatif total)



Hitungan berlari

2. Saat sedang mendaki, jam tangan Anda akan menampilkan ringkasan lari Anda sebelumnya
beserta metrik berikut:
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Jumlah lari



Kecepatan maksimum



Penurunan (kumulatif untuk lari tersebut)



Kemiringan maksimum lintasan Anda

Tekan tombol apa pun untuk berhenti melihat ringkasan.
Catatan: Penting untuk mengkalibrasi kompas secara teratur untuk mempertahankan
akurasinya.
Untuk mengubah metrik yang Anda lihat saat melakukan ski atau snowboard, lakukan berikut ini:
1. Tekan tombol kanan dari layar jam, lalu tekan tombol atas atau bawah untuk memilih SKI atau
SNOWBOARD.
2. Tekan tombol bawah untuk masuk ke layar PENGATURAN dan pilih METRIK.
Tips: Saat di layar PENGATURAN, Anda juga dapat memilih daftar lagu atau
mengaktifkan/menonaktifkan pemisahan.
1. Untuk mempelajari lebih lanjut, buka: Memilih metrik mana yang ingin ditampilkan.
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Pelacakan tidur
Tentang pelacakan tidur
Anda dapat melacak seberapa lama Anda tidur menggunakan Jam tangan TomTom GPS. Berikut
ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan:


Melacak berapa lama Anda tidur setiap hari, minggu, bulan, atau tahun.



Anda dapat mengunggah metrik pelacakan tidur Anda ke situs web TomTom Sports dan
aplikasi seluler TomTom Sports.

Jam Anda mengukur tidur berdasarkan gerakan dan membuat asumsi bahwa ketika Anda tidak
bergerak setelah periode waktu tertentu di sore hari, berarti Anda sedang tidur.
Hari direset pada pukul 16:00 dan jam Anda mulai menghitung malam baru pada saat itu.
Akurasi Penelusuran aktivitas
Penelusuran aktivitas bertujuan untuk memberikan informasi guna mendorong gaya hidup yang
aktif dan sehat. Jam tangan menggunakan sensor yang melacak gerakan Anda. Data dan
informasi yang diberikan ditujukan sebagai perkiraan yang mendekati aktivitas Anda, tetapi
mungkin tidak sepenuhnya akurat, termasuk data langkah, tidur, jarak, dan kalori.

Melacak tidur Anda
Untuk melacak tidur, Anda harus mengenakan Jam tangan TomTom GPS ketika tidur.
Pelacakan tidur DIAKTIFKAN secara default, tetapi Anda harus mengubah pengaturan ini di
TRACKER pada menu PENGATURAN.
Untuk melihat berapa lama Anda tidur di malam sebelumnya, tekan tombol kiri dari layar Jam, lalu
tekan tombol atas.
Tekan tombol kiri untuk melihat jumlah kumulatif tidur Anda selama seminggu.

Memantau tidur dengan menggunakan aplikasi seluler
Anda dapat mengunggah aktivitas tidur Anda ke situs web TomTom Sports dan aplikasi seluler
TomTom Sports.
Melihat aktivitas tidur Anda di aplikasi seluler
Lihat Petunjuk Pengguna Aplikasi TomTom Sports di situs web TomTom.
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Musik
Tentang musik
Anda dapat menyimpan dan memutar musik di Jam tangan TomTom GPS dan mendengarkannya
selama beraktivitas. Setelah Anda memasang headset dan memulai aktivitas, Anda akan melihat
layar musik.


Memasangkan headphone dengan jam tangan



Mengenakan headphone



Memasukkan musik di jam tangan Anda



Memutar musik
Catatan: Musik tidak tersedia di semua model jam.

Mengisi daya headphone yang disertakan
Beberapa jam tangan TomTom GPS disertai headphone untuk mendengarkan musik.
Tips: Headphone disertakan dengan daya baterai sekitar 50%.
Catatan: Headphone juga dapat diisi daya menggunakan port USB komputer tetapi headset
tidak dapat digunakan sebagai headphone untuk komputer.
Untuk mengisi daya headphone yang disertakan dengan jam tangan Anda, lakukan
langkah-langkah berikut:
1. Buka penutup soket USB.
2. Hubungkan kabel USB.
3. Tancapkan ujung kabel USB yang lain ke komputer atau pengisi daya dinding dan hidupkan
sumber daya.
Daya headphone Anda sedang diisi. Dibutuhkan waktu 2,5 jam untuk mengisi daya dari
keadaan kosong.
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Catatan: Apabila penutup soket USB terbuka, jangan sampai terkena kotoran, pasir, atau air
dll. masuk ke dalam soket.

Memasangkan headphone dengan jam tangan
Beberapa jam tangan TomTom GPS disertai headphone untuk mendengarkan musik. Anda juga
dapat menggunakan sebagian besar headset atau pengeras suara Bluetooth untuk mendengarkan
musik yang diputar di jam tangan.
Tips: Jika Anda ingin menggunakan atau membeli headphone sendiri, lihat Pertanyaan Umum
tentang ‘Kompatibilitas Headphone’ di tomtom.com/support untuk melihat daftar headphone
yang kompatibel.
Untuk memasangkan headphone Bluetooth yang disertakan dengan jam tangan Anda, lakukan
langkah berikut:
1. Atur headphone ke NONAKTIF.
2. Untuk masuk ke mode pasangan, tekan dan tahan tombol tengah pada kontrol headset selama
10 detik.
Tips: Lampu biru dan merah berkedip bergantian ketika headphone berada dalam mode
pasangan.
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Anda juga dapat memasang salah satu earbud di telinga untuk mendengarkan umpan balik
audio selama pemasangan.

3. Tekan tombol atas dari layar Jam.
Jam Anda akan mencari headphone.

4. Jika hanya satu set headphone yang ditemukan, pemasangan dimulai.
Catatan: Jika lebih dari satu set headphone yang ditemukan, pindahkan sedikitnya 10m dari
set headphone lainnya.
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5. Apabila pemasangan jam tangan dan headphone Anda berhasil, tanda centang terlihat dengan
nama headphone ditampilkan.
Anda sekarang dapat mulai mendengarkan musik yang diputar di jam tangan!
Saat memulai aktivitas, Anda akan melihat layar musik berisi daftar lagu Anda saat ini.
Penting: Jika pemasangan tidak berhasil, NONAKTIFKAN headphone Anda dan coba lagi.

Mengganti earbud
Beberapa jam tangan TomTom GPS disertai headphone untuk mendengarkan musik.
Headphone yang disediakan disertakan dengan earbud berukuran sedang atau besar yang telah
terpasang, dan dengan berbagai ukuran dalam kardusnya.
Untuk mengganti earbud headphone yang disertakan dengan ukuran yang benar, tarik untuk
melepaskan earbud dari tangkainya dan tukar seperti diperlihatkan di bawah:

Mengenakan headphone
Kami ingin memastikan bahwa headphone Anda terpasang dengan baik dan tidak mengganggu
aktivitas Anda.
Untuk mengenakan headphone yang disertakan, lakukan langkah berikut:
1. Pegang earbud yang bertanda L di sebelah kiri Anda dan yang bertanda R di sebelah kanan.
Tips: Apabila L dan R berada di posisi yang benar, headphone siap untuk dikenakan.
2. Angkat headphone ke atas kepala Anda dari BELAKANG sehingga kabel berada di belakang
kepala dan leher Anda. Kabel harus menjulur di belakang telinga Anda seperti contoh di
bawah.
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3. Atur posisi earbud lalu kencangkan kabel agar terpasang erat.

Memasang musik di jam tangan Anda
Anda dapat menyimpan dan memutar musik di Jam tangan TomTom GPS dan mendengarkannya
selama beraktivitas. Jam tangan Anda mendukung jenis berkas musik berikut:
MP3


Kecepatan sampel: 16KHz sampai 48KHz



Kecepatan bit: 8 kbps sampai 320 kbps



Kanal mono/stereo dan stereo gabungan.



Artis, judul dan panjang trek ditampilkan untuk bahasa berikut: Inggris, Cheska, Denmark,
Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugis, Suomi, dan Swedia.
Bahasa lainnya ditampilkan dengan benar jika karakter yang digunakan tersedia dalam bahasa
yang didukung.

AAC


AAC-LC MPEG2 dan MPEG4, dan HE-AACv2 didukung.



Kecepatan sampel: hingga 48KHz



Kecepatan bit: hingga 320 kbps



Mono/stereo/dual mono didukung.



Artis, judul dan panjang trek untuk AAC tidak didukung.



Jam tangan tidak mendukung jenis berkas DRM apa pun.

Mengunggah dan menyinkronkan musik
Anda dapat mengunggah daftar lagu musik lengkap dari ITunes dan Windows Media Player di
komputer ke jam tangan.
Catatan: Anda tidak dapat menyinkronkan daftar lagu melalui aplikasi seluler Sports.
Untuk menyinkronkan daftar lagu dengan jam Anda, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Hubungkan jam tangan musik Anda ke komputer.
Sports Connect akan terbuka dan memeriksa pembaruan.
2. Di Sports Connect, pilih tab MUSIK.
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Sports Connect memindai komputer Anda untuk menemukan daftar lagu dan menampilkannya pada daftar di sisi kiri. Jika Anda tidak melihat semua daftar lagu pada komputer Anda
dalam daftar, klik PINDAI.
3. Klik + di sebelah daftar lagu untuk menyalin daftar lagu pada jam Anda.
Anda sekarang dapat memutar daftar lagu pada jam Anda.
Berapa banyak musik yang dapat ditampung jam tangan?
Tersedia ruang penyimpanan sekitar 3 GB untuk musik di jam tangan Anda. Ruang penyimpanan
ini cukup untuk menampung 500 lagu, tergantung ukuran treknya.

Memutar musik
Anda dapat menyimpan dan memutar musik di Jam tangan TomTom GPS dan mendengarkannya
selama beraktivitas.
Mengaktifkan dan menonaktifkan headphone
1. Tekan tombol tengah selama 2 detik untuk mengaktifkan headphone - lampu biru akan
berkedip dua kali.
2. Tekan tombol tengah selama 3 detik untuk menonaktifkan headphone - lampu merah akan
berkedip dua kali.

Menggunakan kontrol headset
Untuk memutar musik menggunakan kontrol di headset yang disertakan, lakukan langkah-langkah
berikut:
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PUTAR

Tekan tombol tengah untuk memainkan musik.

JEDA

Tekan tombol tengah untuk menjeda musik.
Tips: Anda juga dapat menekan ATAS pada jam Anda untuk menjeda
suatu trek.

VOLUME NAIK

Tekan tombol kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas untuk
menambah volume.

VOLUME TURUN

Tekan tombol kiri seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas untuk
menurunkan volume.

TREK BERIKUTNYA

Tahan tombol kanan selama 2 detik untuk pindah ke trek berikutnya.

TREK
SEBELUMNYA

Tahan tombol kiri selama 2 detik untuk pindah ke trek sebelumnya.

Menggunakan jam tangan
Untuk memutar musik menggunakan jam tangan Anda, lakukan langkah-langkah berikut:
1. Aktifkan headphone dengan mengikuti instruksi yang disertakan bersama headphone Anda.
2. Tekan tombol atas dari layar Jam.
Trek mulai diputar.
3. Tekan tombol atas untuk menjeda satu trek lagu.
Catatan: Anda tidak dapat memutar musik sambil berenang atau menggunakan stopwatch.
4. Untuk memilih lagu berikutnya, tekan tombol kanan.
5. Untuk melewati trek lagu dalam rentang waktu 10 detik, tekan lama tombol kiri atau kanan
pada jam Anda.
6. Jika trek telah diputar selama lebih dari 3 detik, tekan tombol kiri untuk memulai ulang trek
tersebut. Menekan tombol kiri lagi akan memutar lagu sebelumnya.
Tips: Ketika Anda melakukan aktivitas, layar pemutar Musik dapat ditemukan di bagian paling
atas daftar metrik. Kontrol pemutar yang sama juga berlaku.
Tips: Untuk memilih daftar lagu musik, tekan tombol bawah ketika Anda melihat pesan
MULAI untuk memulai aktivitas. Anda juga dapat memilih Daftar Lagu lain di Pengaturan
ketika Anda tidak melakukan aktivitas, atau dengan menekan tombol bawah ketika dijeda.
Catatan: Saat Anda mencabut headphone, jam tangan Anda akan mengingat trek musik atau
buku audio terakhir, sehingga Anda dapat melanjutkan dari titik tersebut lain kali.

Mencadangkan musik di jam Anda
Untuk mencadangkan musik di jam tangan Anda, ikuti langkah-langkah ini.
Windows
1. Hubungkan jam tangan Anda ke komputer.
2. Tekan tombol logo Windows

+E.
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3. Klik dua kali jam tangan Anda di Perangkat dengan daftar Penyimpanan yang Dapat Dicopot.
Jam tangan Anda akan ditampilkan sebagai MUSIK.
Catatan: Jam tangan Anda mungkin tidak memiliki label atau nama, tetapi hanya huruf drive.
4. Klik dua kali folder SportsConnect.
5. Klik kanan folder Musik dan pilih Salin.
6. Pilih lokasi pada komputer Anda untuk menyimpan cadangan Anda, klik kanan dan pilih Salin.
Untuk memulihkan daftar lagu ke jam Anda, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik ikon Sports Connect di area notifikasi, lalu klik Keluar.
2. Hubungkan jam tangan Anda ke komputer.
3. Tekan tombol logo Windows.
4. Salin cadangan folder Musik Anda ke folder Sports Connect di jam tangan Anda.
5. Mulai ulang Sports Connect dari Semua Program > TomTom.

Mac
1. Hubungkan jam tangan Anda ke komputer.
2. Buka Finder.
3. Pilih jam tangan di bilah samping Finder. Jam tangan Anda akan ditampilkan sebagai MUSIK.
4. Klik dua kali folder SportsConnect.
5. Klik kontrol (klik kanan) pada folder Musik dan pilih Salin “Musik”.
6. Pilih lokasi pada Mac Anda untuk menyimpan cadangan, klik kontrol (klik kanan) dan pilih
Tempel Item.
Untuk memulihkan daftar lagu ke jam Anda, ikuti langkah-langkah berikut:
1. Hubungkan jam tangan Anda ke komputer.
2. Buka Finder.
3. Klik ikon Sports Connect di bar status dan klik Keluar.
4. Salin cadangan folder Musik Anda ke folder Sports Connect di jam tangan Anda.
5. Mulai ulang Sports Connect dari Launchpad atau dari folder Aplikasi.

Tentang pelatih suara
Ketika memutar musik, pelatih suara memandu Anda melalui tahap latihan yang penting.
Pelatih suara diaktifkan secara default dan Anda akan mendengarkan pelatih suara setiap kali jam
tangan berbunyi bip atau bel dengan pesan yang memerlukan perhatian Anda. Karena Anda
sedang mendengarkan musik, bel di jam tangan tidak akan terdengar. Oleh karena itu, jam tangan
akan menginterupsi musik dengan pesan singkat.
Prompt umum:


Jam tangan siap, mode Demo, Bluetooth® tidak berfungsi saat berenang.

Prompt TrainingPartner:


Zona: dalam zona, di atas zona, di bawah zona.



Goal: 50%, 90%, 100%, dan 110% dari goal.



Balap: memimpin, tertinggal, kalah, menang.
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Catatan: Anda dapat menonaktifkan pelatih suara dengan menekan tombol bawah untuk
membuka menu PENGATURAN, lalu pilih PROFIL dan tekan tombol kanan untuk membuka
menu PROFIL. Tekan SUARA dan pilih TIDAK ADA.
Anda juga dapat mengubah bahasa pelatih suara dengan menggunakan opsi SUARA yang
sama dalam PROFIL.

Pemecahan masalah headphone
Beberapa jam tangan TomTom GPS disertai headphone untuk mendengarkan musik.
Jika terdengar kesenjangan atau klik pada saat Anda mendengarkan musik, mungkin karena tubuh
Anda menghalangi sinyal Bluetooth antara jam tangan dan kontrol headset.
Coba kenakan jam tangan di tangan yang lain untuk meningkatkan penerimaan dan kualitas audio.
Posisi jam tangan terbaik adalah di pergelangan tangan kanan.
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Menambahkan sensor
Tentang sensor
Sensor adalah perangkat eksternal yang dapat dihubungkan ke jam tangan untuk memberikan
informasi tentang aktivitas Anda. Dua jenis sensor dapat digunakan dengan jam tangan Anda:


Sensor Detak Jantung Eksternal - sensor ini mengukur detak jantung saat Anda berlatih.
Sensor Detak Jantung TomTom eksternal disertakan dengan beberapa produk dan tersedia
sebagai aksesori untuk produk lainnya.



Sensor Irama & Kecepatan - sensor ini mengukur irama dan kecepatan saat Anda bersepeda.
Sensor Irama & Kecepatan TomTom disertakan dengan beberapa produk dan tersedia sebagai
aksesori untuk produk lainnya.

Irama
Irama mengukur kecepatan Anda mengayuh pedal dalam putaran per menit (rpm). Dengan gigi
rendah, irama Anda mungkin sangat tinggi tetapi kecepatannya lebih rendah. Dengan gigi tinggi,
irama Anda mungkin rendah tetapi kecepatannya lebih tinggi. Atlet sepeda berlatih untuk mencari
keseimbangan antara irama dan kecepatan yang memungkinkan untuk bersepeda seefisien
mungkin.

Sensor Detak Jantung Eksternal
Untuk menggunakan Sensor Detak Jantung TomTom eksternal dengan jam tangan Anda, lakukan
langkah berikut:
1. Pasang monitor ke tali.

2. Pasang tali di sekeliling dada Anda, sehingga monitor berada tepat di atas dasar tulang dada
Anda.
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Pastikan monitor di posisi yang benar sehingga kata TomTom terbaca dengan benar oleh
orang yang berdiri di depan Anda.

Tips: Pasang sensor di dalam tali sebelum mengenakannya di dada Anda. Ini akan memudahkan sensor untuk mendeteksi denyut jantung Anda.
3. Dari layar Jam di jam tangan Anda, tekan tombol bawah.
4. Pilih SENSOR, lalu tekan tombol kanan.
5. Pilih JANTUNG, lalu tekan tombol kanan untuk mengaktifkannya.
6. Ketika Anda memulai aktivitas, jam tangan menghubungkan ke sensor dan Anda melihat ikon
jantung di bagian bawah layar.

Ketika jam mencoba menghubungkan ke sensor, ikon jantung berkedip.
Saat pertama kali mencoba menghubungkan ke sensor, apabila ada lebih dari satu sensor, jam
tangan Anda tidak tahu sensor mana yang harus dihubungkan. Pindahkan ke tempat tanpa
sensor lain dalam jangkauan jam tangan Anda.
Setelah terhubung ke sensor satu kali, jam tangan Anda akan selalu terhubung kembali ke
sensor tersebut.
Selama berlatih, Anda dapat memilih untuk menampilkan detak jantung Anda.
Anda juga dapat menggunakan program latihan untuk berlatih mencapai zona detak jantung
target.
Anda juga dapat menggunakan Sensor Detak Jantung eksternal dengan perangkat dan aplikasi
Bluetooth® Smart Ready lainnya. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan produk atau aplikasi
Anda untuk informasi lebih lanjut.
Untuk mengganti baterai CR2032 pada sensor, gunakan koin untuk membuka penutup belakang
sensor. Baterai harus didaur ulang atau dibuang sesuai dengan peraturan dan undang-undang
setempat.
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Sensor Irama dan Kecepatan
Sensor Irama & Kecepatan TomTom terdiri dari komponen berikut:

1. Magnet ruji
2. Magnet crankarm
3. Sensor chainstay
4. Pengikat kabel
Untuk menggunakan Sensor Irama & Kecepatan TomTom dengan jam tangan Anda, lakukan
langkah berikut:
1. Pasang sensor chainstay ke chainstay di sepeda Anda dengan menggunakan tiga pengikat
kabel yang disertakan. Gunakan dua pengikat untuk casing utama sensor dan satu pengikat
untuk bagian sensor yang lebih kecil. Anda mungkin perlu menyesuaikan posisi sensor, oleh
karena itu jangan kencangkan dulu pengikat kabel.
Penting: Bagian sensor yang lebih kecil harus menghadap crankarm dan tidak boleh
dipasang di bagian atas chainstay. Anda mungkin perlu memiringkan casing utama sensor ke
arah roda, tergantung sepeda Anda. Anda harus melakukan penyesuaian ini setelah memasang magnet ruji.
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2. Pasang magnet ruji ke salah satu ruji sepeda Anda. Magnet harus menghadap chainstay di
mana Anda memasang sensor chainstay.

3. Setel posisi magnet ruji dan sensor chainstay agar ketika roda berputar, magnet ruji melewati
ujung casing utama sensor chainstay.
Penting: Jarak antara sensor chainstay dan magnet ruji tidak boleh lebih dari 2 mm ketika
saling berhadapan. Pada beberapa sepeda, Anda mungkin harus memiringkan casing utama
sensor ke arah roda.
4. Pasang magnet crankarm ke salah satu crankarm di sepeda Anda. Magnet harus menghadap
chainstay di mana Anda memasang sensor chainstay.
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Tips: Pastikan semua bagian Sensor Irama & Kecepatan disejajarkan dengan benar di sepeda
Anda. Magnet ruji harus melewati casing utama sensor chainstay dan magnet crankarm
harus melewati ujung sensor.

Setelah menyesuaikan sensor ke posisi yang benar, kencangkan pengikat kabel agar terpasang
kuat.
5. Di jam tangan Anda, tetapkan ukuran roda untuk membantu meningkatkan akurasi metrik yang
diberikan sensor. Ukuran roda adalah lingkar ban dalam milimeter (mm).
6. Gerakkan sepeda atau crankarm agar setidaknya salah satu magnet melewati sensor. Ini akan
mengaktifkan sensor.
7. Dari layar Jam, tekan tombol bawah.
8. Pilih SENSOR, lalu tekan tombol kanan.
9. Pilih SEPEDA, lalu tekan tombol kanan untuk mengaktifkannya.
10. Ketika Anda mulai berlatih, jam tangan akan menghubungkan ke sensor dan menampilkan
ikon cincin rantai di bagian bawah layar.

Cincin rantai berkedip ketika jam tangan mencoba menghubungkan ke Sensor Irama & Kecepatan.
Saat pertama kali mencoba menghubungkan ke sensor, apabila ada lebih dari satu sensor, jam
tangan Anda tidak tahu sensor mana yang harus dihubungkan. Pindahkan ke tempat tanpa
sensor lain dalam jangkauan jam tangan Anda.
Setelah terhubung ke sensor satu kali, jam tangan Anda akan selalu terhubung kembali ke
sensor tersebut.
Setelah ikon cincin rantai berhenti berkedip, jam tangan siap mengukur kecepatan dan irama
Anda. Anda dapat mulai bersepeda tanpa penetapan GPS, tetapi untuk pelacakan GPS dengan
benar, tunggu sampai ikon GPS berhenti berkedip sebelum memulai aktivitas bersepeda.
Tips: Ketika menggunakan Sensor Irama & Kecepatan untuk aktivitas bersepeda, Anda akan
diperingatkan jika sensor tidak menerima data kecepatan.
Selama berlatih, Anda dapat memilih untuk menampilkan irama Anda saat ini atau mengubah
tampilan untuk melihat irama Anda.
Anda juga dapat menggunakan program latihan untuk berlatih mencapai zona irama target.
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Anda juga dapat menggunakan Sensor Irama & Kecepatan dengan perangkat dan aplikasi
Bluetooth® Smart Ready lainnya. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan produk atau aplikasi
Anda untuk informasi lebih lanjut.
Untuk mengganti baterai CR2032 pada sensor, gunakan koin untuk membuka penutup belakang
sensor. Baterai harus didaur ulang atau dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan dan
undang-undang setempat.
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Pengaturan
Tentang pengaturan
Dari layar Jam, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN. Pengaturan ini
menentukan perilaku jam tangan Anda secara keseluruhan. Untuk setiap aktivitas, tersedia juga
pengaturan untuk aktivitas tersebut.
Pengaturan berikut tersedia untuk jam tangan Anda:


JAM



PELACAK



DAFTAR LAGU



TELEPON



SENSOR



Mode PESAWAT (hanya model jam tangan lama)



OPSI



PROFIL



STANDAR

Pengaturan ini tersedia untuk aktivitas:


Pengaturan untuk Berlari



Pengaturan untuk Bersepeda Luar Ruangan



Pengaturan untuk Berenang



Pengaturan untuk Treadmill



Pengaturan untuk Fitness



Pengaturan untuk Bersepeda Dalam Ruangan

Jam
Dari layar Jam, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN, lalu pilih JAM dan
tekan tombol kanan untuk membuka menu JAM.
ALARM
Pilih ALARM untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alarm dan mengatur waktu alarm.
Jika alarm berbunyi, Anda dapat memilih untuk menghentikan atau menundanya. Jika ditunda,
alarm akan berbunyi lagi dalam waktu 9 menit.
WAKTU
Pilih WAKTU untuk mengatur waktu di jam tangan Anda. Waktu diatur menggunakan format 12
atau 24 jam, tergantung pada pengaturan untuk 24 JAM.
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Tips: Jam tangan menggunakan stempel waktu UTC (Waktu Universal Terkoordinasi) selama
penelusuran aktivitas 24/7. Waktu ini diatur secara otomatis oleh pabrik, aplikasi seluler Sports,
Sports Connect, atau GPS. Tanggal pada jam tangan diatur berdasarkan UTC. Anda hanya dapat
mengubah tanggal dengan mengubah waktu.
24 JAM
Pilih 24 JAM untuk beralih antara format 12 dan 24 jam untuk ditampilkan, lalu atur waktu. Tekan
kanan untuk beralih antara AKTIF dan NONAKTIF untuk pengaturan ini.

Tracker
Menonaktifkan penelusuran aktivitas
Dari layar Jam di jam tangan Anda, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN,
lalu pilih TRACKER. Penelusuran aktivitas AKTIF secara default, maka pilih NONAKTIF untuk
menonaktifkan penelusuran aktivitas.
GOAL
Dari layar Jam di jam tangan Anda, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN,
lalu pilih TRACKER. Tekan tombol kanan untuk memilih GOAL.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menetapkan goal aktivitas harian.
TIDUR
Dari layar Jam di jam tangan Anda, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN,
lalu pilih TRACKER. Tekan tombol kanan untuk memilih TIDUR, lalu tekan tombol kanan lagi untuk
mengaktifkan atau menonaktifkan pelacakan tidur.
Catatan: Anda tidak dapat menetapkan goal tidur.

Daftar lagu
Memilih daftar lagu ketika memulai aktivitas
1. Dari layar Jam, tekan tombol kanan.
2. Pilih salah satu aktivitas, lalu tekan tombol kanan.
3. Ketika Anda melihat “Harap tunggu” atau “Lakukan”, tekan tombol bawah.
4. Pilih DAFTAR LAGU.
5. Pilih daftar lagu.
Memilih daftar lagu ketika tidak sedang beraktivitas
Dari layar Jam di jam tangan Anda, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN,
lalu pilih DAFTAR LAGU. Pilih daftar lagu.

Sensor
Dari layar Jam, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN, lalu pilih SENSOR dan
tekan tombol kanan untuk membuka menu SENSOR.
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Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan dua jenis sensor:


JANTUNG - ini adalah sensor detak jantung eksternal bawaan.



SEPEDA - ini adalah sensor irama dan kecepatan.

Anda juga dapat mengkalibrasi kompas:


KOMPAS - ini adalah kompas bawaan yang perlu Anda kalibrasi sebelum pertama kali
digunakan dan secara berkala setelahnya untuk mempertahankan akurasinya.
Tips: Agar jam tangan Anda bisa bertahan hingga 20% lebih lama setelah diisi daya, nonaktifkan sensor yang tidak digunakan. Jam tangan akan terus mencari sensor meski pun Anda
tidak menggunakan sensor.

Anda dapat memeriksa apakah sensor detak jantung berfungsi tanpa harus memulai aktivitas.
Lihat Menguji sensor detak jantung.

Menguji sensor detak jantung
Anda dapat memeriksa apakah sensor detak jantung berfungsi tanpa harus memulai aktivitas.
Lakukan langkah berikut:
1. Dari layar Jam, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN.
2. Pilih SENSOR, lalu tekan tombol kanan untuk membuka menu SENSOR.
3. Pilih JANTUNG, lalu tekan tombol kanan.
Anda melihat AKTIF, NONAKTIF, atau EKSTERNAL. Jika diatur ke AKTIF atau EKSTERNAL
Anda melihat bpm yang berarti detak jantung Anda diukur dalam denyut per menit.
Anda kemudian melihat detak jantung langsung ditampilkan atau garis putus-putus yang
berkedip untuk menunjukkan bahwa jam tangan sedang mencari sensor detak jantung.
Tips: Apabila detak jantung terdeteksi, monitor tetap aktif selama 30 detik seandainya Anda
ingin langsung memulai aktivitas.

Ponsel
Untuk informasi tentang alasan Anda perlu memasangkan jam tangan dengan ponsel atau
perangkat seluler, lihat Aplikasi TomTom Sports.
Untuk memasangkan jam tangan dengan ponsel atau perangkat seluler, lihat Memasangkan
dengan perangkat seluler Anda.
Mengontrol peringatan dari perangkat seluler Anda
Penting: Opsi peringatan hanya tersedia ketika SINKRONISASI AKTIF.
Anda dapat mengontrol notifikasi telepon yang ditampilkan pada jam tangan Anda. Anda dapat
memilih untuk mendapatkan peringatan ke panggilan dan teks masuk atau mematikan notifikasi.
Dari layar Jam di jam tangan, tekan tombol bawah untuk membuka layar PENGATURAN, pilih
PONSEL, lalu tekan tombol kanan. Pilih KELOLA, lalu PERINGATAN.
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Pilih AKTIF untuk menerima peringatan di jam tangan Anda dari perangkat seluler atau NONAKTIF
untuk menonaktifkannya. Jam tangan Anda menampilkan ikon “Jangan ganggu” (ponsel dengan
ZZZ) pada layar Jam ketika peringatan dinonaktifkan.
Mengontrol sinkronisasi aktivitas Anda
Anda dapat mengelola kapan dan bagaimana aktivitas Anda diunggah ke akun TomTom Sports
dengan menggunakan pengaturan ini.
Dari layar Jam, tekan tombol bawah untuk membuka layar PENGATURAN, lalu pilih PONSEL dan
tekan tombol kanan. Pilih KELOLA, lalu SINKRONISASI. Pilih dari opsi berikut:


AKTIF - Apabila jam tangan dan perangkat seluler Anda dipasangkan, sinkronisasi antara
aktivitas dengan akun Sports Anda akan dilakukan secara otomatis saat Anda membuka
aplikasi Sports. Sinkronisasi juga dilakukan di latar belakang ketika aplikasi ditutup.



NONAKTIF (sebelumnya "Mode pesawat") - Pengaturan ini menghemat baterai tanpa harus
memutuskan pemasangan jam tangan Anda. Sinkronisasi tidak dilakukan, baik secara otomatis
maupun manual, dan Anda tidak akan menerima peringatan.



MANUAL - Ketika diatur ke MANUAL, Anda harus menekan tombol pada jam tangan untuk
mengaktifkannya. Dengan demikian, sinkronisasi akan dilakukan saat aplikasi Sports dibuka.
Dengan opsi ini, Anda juga dapat mengontrol penggunaan baterai. Anda tidak menerima
peringatan.

Mode pesawat
Catatan: Hanya tersedia di model jam tangan lama. Mode ini telah dihilangkan dari model yang
lebih baru karena jam tangan TomTom GPS tidak menghasilkan radiasi yang dapat mengganggu sistem pesawat.
Dari layar Jam di jam tangan Anda, tekan tombol bawah untuk membuka layar PENGATURAN,
pilih Mode PESAWAT lalu tekan tombol kanan.

Tekan tombol atas atau bawah untuk mengaktifkan mode pesawat atau penerbangan.
Jika mode pesawat atau penerbangan diaktifkan, ikon pesawat ditampilkan di layar jam dan semua
konektivitas Bluetooth dinonaktifkan.
Untuk menonaktifkan mode pesawat, tekan tombol atas atau bawah lagi.
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Opsi
Dari layar Jam, tekan tombol bawah untuk membuka menu PENGATURAN, lalu pilih OPSI dan
tekan tombol kanan untuk membuka menu OPSI.
UNIT
Pilih UNIT untuk mengatur unit jarak dan bobot yang digunakan di jam tangan Anda. Anda dapat
memilih kombinasi mil atau kilometer, dan pound atau kilogram.
KLIK
Pilih KLIK untuk mengatur apa yang dilakukan jam tangan saat Anda menelusuri menu. Jam
tangan Anda dapat mengeluarkan bunyi klik dan Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya.
DEMO
Pilih DEMO untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode demo. Dengan mode demo, jam tangan
menampilkan seolah GPS ditetapkan dan Anda sedang berlatih, meski pun sebenarnya tidak.
Aktivitas apa pun yang diselesaikan dalam mode demo tidak ditambahkan ke riwayat aktivitas
Anda.
MALAM
Pilih MALAM untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode malam. Jika mode malam aktif, lampu
latar menyala dan tetap menyala selama aktivitas. Ketika Anda berhenti beraktivitas, lampu mati
kembali.
Catatan: Baterai akan lebih cepat habis jika anda menggunakan mode malam saat berlatih.
Kunci
Pilih Kunci untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi kunci aktivitas. Fungsi kunci akan
mencegah agar aktivitas saat ini tidak dijeda atau dihentikan jika tombol kiri tidak sengaja tertekan.

Profil
Dari layar Jam di jam tangan Anda, tekan bawah untuk membuka menu PENGATURAN, lalu pilih
PROFIL dan tekan kanan untuk membuka menu PROFIL.
Pilih opsi berikut untuk mengatur rincian Anda dalam setiap kasus:


BAHASA



SUARA



BERAT



TINGGI



USIA



JENIS KELAMIN

Informasi dari profil Anda digunakan untuk keperluan berikut:


Menghitung jumlah kalori yang dibakar selama Anda beraktivitas.



Menetapkan detak jantung target untuk Anda dalam zona latihan detak jantung. Zona
ditetapkan oleh akun TomTom Sports Anda.
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Menghitung panjang langkah jika Anda berlatih di treadmill.

BAHASA
Pilih BAHASA untuk mengatur bahasa yang digunakan untuk menu dan pesan di jam tangan
Anda.
SUARA
Pilih SUARA untuk mengubah bahasa untuk pelatih suara atau untuk menonaktifkannya.

Standar
Untuk melihat informasi sertifikasi di jam tangan Anda, tekan tombol bawah dari layar Jam untuk
membuka menu PENGATURAN.
Pilih STANDAR, lalu tekan tombol kanan untuk bergulir menelusuri informasi sertifikasi.
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Akun TomTom Sports
Akun Sports Anda merupakan lokasi penyimpanan terpusat untuk semua informasi training dan
kebugaran Anda.
Untuk menciptakan akun, klik tombol di TomTom Sports Connect, atau langsung buka situs web:
mysports.tomtom.com
Seperti terlihat pada diagram di bawah ini, Anda dapat mentransfer aktivitas ke akun Sports Anda
melalui TomTom Sports Connect atau aplikasi TomTom Sports.

Jika Anda mentransfer aktivitas ke akun TomTom Sports, Anda dapat menyimpan, menganalisis,
dan melihat aktivitas Anda sebelumnya. Anda dapat melihat rute yang telah ditempuh dan semua
metrik yang terkait dengan aktivitas Anda.
Dengan menggunakan TomTom Sports Connect di komputer, Anda juga dapat memilih untuk
mentransfer aktivitas ke akun Anda di situs web olahraga lainnya.
Catatan: Jika menggunakan format berkas ekspor seperti CSV, FIT, atau TCX, sebaiknya jangan
gunakan aplikasi seluler TomTom Sports untuk mentransfer aktivitas ke situs web olahraga
lainnya. Namun, pengunggahan otomatis yang menggunakan RunKeeper, misalnya, bisa
digunakan.
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TomTom Sports Connect
Dengan TomTom Sports Connect, Anda dapat:


Membantu mengatur jam tangan Anda.



Memperbarui perangkat lunak di jam tangan Anda jika versi baru tersedia.



Mentransfer informasi aktivitas Anda ke akun TomTom Sports Anda atau situs web olahraga
lain yang dipilih. Saat ini kami dapat mentransfer informasi aktivitas ke Endomondo, Strava,
MapMyFitness, RunKeeper, Jawbone, dan Nike+.
TomTom Sports Connect juga dapat mentransfer informasi aktivitas ke komputer Anda dalam
beberapa format berkas.
Lihat: Mengekspor aktivitas Anda ke situs web dan jenis file lain



Mentransfer pengaturan yang dibuat di TomTom Sports ke jam tangan Anda.



Memperbarui informasi QuickGPSfix di jam tangan Anda.

Menginstal TomTom Sports Connect
Anda dapat mengunduh TomTom Sports Connect secara gratis dari sini: tomtom.com/123/
Setelah terpasang, hubungkan jam tangan Anda ke komputer dengan menggunakan dudukan
meja.
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App seluler TomTom Sports
Penting: Lihat Petunjuk Pengguna aplikasi TomTom Sports di situs web TomTom.
Dengan app seluler TomTom Sports, Anda dapat:


Mentransfer informasi aktivitas ke akun TomTom Sports Anda secara otomatis jika berada
dalam jangkauan ponsel Anda. Lihat: Mengekspor aktivitas Anda ke situs web dan jenis file
lain



Mentransfer pengaturan yang dibuat di TomTom Sports ke jam tangan Anda.



Memperbarui informasi latihan, lintasan, dan QuickGPSfix personal pada jam tangan Anda.



Menyediakan cara lain selain TomTom Sports Connect untuk mentransfer informasi aktivitas
ke akun Sports Anda dan memperbarui QuickGPSfix.

Ponsel dan perangkat seluler yang didukung
iOS
Aplikasi TomTom Sports didukung di semua perangkat Apple iPhone, iPod Touch, dan iPad yang
menjalankan iOS 8 atau yang lebih baru.
Android
Aplikasi TomTom Sports membutuhkan Bluetooth Smart (atau Bluetooth LE) dan Android 4.4 atau
yang lebih baru untuk berkomunikasi dengan jam tangan Anda. Beberapa Bluetooth Smart yang
dapat digunakan di perangkat Android telah diuji untuk mengonfirmasi kompatibilitas mereka
dengan aplikasi Sports. Periksalah kompatibilitas ponsel Anda dengan aplikasi Sports dengan
mengunjungi Google Play Store.
Catatan: Anda dapat memasangkan jam tangan dengan beberapa perangkat Android Lollipop
atau versi yang lebih baru untuk mengunggah aktivitas Anda. Untuk kompatibilitas kunjungi
Google Play Store.
Penting: Anda harus memperbarui aplikasi seluler Sports ke versi 1.3.0 untuk Android dan 1.0.9
untuk iOS atau yang lebih baru. Setelah pembaruan ini Anda harus memasangkan kembali jam
tangan dengan ponsel cerdas.
Sebelum menggunakan aplikasi TomTom Sports
Anda dapat mengunduh aplikasi TomTom Sports secara gratis dari App Store seperti biasa atau
dengan mengunjungi tomtom.com/app.
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Tambahan
PERINGATAN DAN INDIKASI PENGGUNAAN
Penting! Baca sebelum menggunakan!
Bisa menimbulkan cidera fatal atau kematian apabila peringatan dan petunjuk ini tidak dipatuhi.
Apabila tidak disiapkan, digunakan, dan dirawat dengan benar, perangkat ini bisa berisiko tinggi
menimbulkan cidera fatal atau kematian, atau kerusakan pada perangkat. Peringatan dan petunjuk
ini berlaku untuk semua produk TomTom Sports kecuali secara jelas dinyatakan lain.
Indikasi untuk penggunaan dan akurasi
Memonitor detak jantung, melacak komposisi tubuh (beberapa model saja), menghitung langkah,
kalori yang terbakar, jarak yang telah ditempuh, waktu aktif, dan waktu tidur. Metrik ini akan
membantu Anda mempertahankan gaya hidup aktif. Informasi yang diberikan merupakan
perkiraan dari aktivitas Anda. Interferensi dengan sinyal dari sumber eksternal, kontak yang buruk
dengan pergelangan tangan dan faktor lainnya bisa mencegah analisis data akurat. Lakukan
pengukuran pada waktu yang sama pada kondisi yang sama dan ikuti petunjuk yang diberikan
dalam kotak atau di pertanyaan yang sering diajukan online.
Sistem Pemosisian Global (GPS)
Sistem Pemosisian Global (GPS) adalah sistem berbasis satelit yang menyediakan informasi lokasi
dan waktu di seluruh dunia. GPS dioperasikan dan dikontrol oleh Pemerintah Amerika Serikat yang
bertanggung jawab atas ketersediaan dan akurasinya. Perubahan atas ketersediaan dan akurasi
GPS, atau pada kondisi lingkungan, dapat memengaruhi pengoperasian perangkat ini. TomTom
tidak bertanggung jawab atas ketersediaan dan akurasi GPS.
Peringatan - Ini bukan perangkat medis
Ini bukan perangkat medis. Informasi yang diberikan bukan ditujukan untuk perangkat medis, atau
sarana untuk menyembuhkan, menangani, atau mencegah penyakit. Selalu tanyakan kepada
dokter sebelum memulai program latihan.
Peringatan volume tinggi - Headphone Nirkabel TomTom
Jangan mendengarkan menggunakan headphone ini pada volume tinggi dalam waktu yang lama.
Terpapar suara keras yang terlalu lama bisa menyebabkan gangguan pendengaran.
Peringatan - Perangkat dengan fitur komposisi tubuh
Jangan menggunakan perangkat ini jika Anda sedang hamil atau menggunakan alat pacu jantung
atau perangkat medis internal lainnya. Perangkat ini mengandung elektroda yang dapat
menginterferensi sinyal dari perangkat medis.
Peringatan - Monitor detak jantung
Jika Anda menggunakan alat pacu jantung atau implan perangkat elektronik lainnya, tanyakan
kepada dokter atau produsen sebelum penggunaan. Perangkat ini berisi sensor/magnet yang
dapat menginterferensi sinyal.
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Bahaya tertelan
Produk ini bukan mainan. Perangkat ini beserta aksesorinya berisi komponen berukuran kecil yang
dapat menimbulkan bahaya tertelan. Harap jauhkan dari jangkauan anak-anak. Segera minta
bantuan medis jika tertelan.
Anti Percikan - Pelacak Kebugaran
Anti percikan dan basah (IPX7) jika dikenakan dan digunakan dengan benar. Jangan direndam di
dalam air, misalnya, berenang, berselancar, atau mandi.
Jam GPS tahan air
Batas ketahanan terhadap air sedalam 40 m (5 ATM) tergantung dari tekanan air, kandungan
garam, kedalaman, kontaminasi, suhu, dan faktor lingkungan lainnya. Gerakan cepat pada
kedalaman 40m (5 ATM) bisa merusak perangkat Anda.
Peringatan - Navigasi off-road
Perangkat Anda mungkin menyarankan rute yang akan membawa Anda keluar dari jalan raya.
Rute ini hanya ditujukan sebagai bantuan. Gunakan penilaian terbaik Anda dan perhatikan keadaan
sekeliling Anda dan kondisi cuaca. Pastikan Anda telah memiliki peralatan dan pelatihan yang
sesuai sebelum mengambil rute baru atau rute yang menantang. Jangan ikuti rute yang bisa
membahayakan Anda atau orang lain atau menyebabkan pelanggaran hukum.
Perawatan untuk perangkat olahraga
Anda disarankan untuk membersihkan perangkat sekali seminggu. Seka perangkat dengan kain
lembap. Gunakan sabun lembut untuk menghilangkan minyak atau kotoran. Jangan sampai
perangkat tangan terkena bahan kimia kuat seperti bensin, larutan pembersih, aseton, alkohol,
tabir surya, atau pembasmi serangga. Bahan kimia dapat merusak segel, casing, dan lapisan
perangkat. Jika perangkat Anda memiliki monitor detak jantung, jangan sampai area sensor detak
jantung tergores dan lindungi dari kerusakan. Setelah dimasukkan ke dalam air (hanya untuk
perangkat yang tahan air), lepaskan modul dari tali, bilas bersih keduanya dengan air dan
keringkan dengan kain lembut. Pastikan port pengisian daya dan kabel sudah bersih dan kering
sebelum menghubungkannya.
Usia Bugar (beberapa model saja)
Produk ini menggunakan analitik detak jantung canggih yang disediakan oleh Firstbeat.
KEAMANAN PERANGKAT DAN BATERAI
Perangkat Anda
Jangan membongkar, menusuk, membengkokkan, mengubah bentuk, membolongi, atau
mengoyak perangkat Anda. Jangan meletakkan, menyimpan, atau meninggalkan perangkat di
lingkungan yang lembap, basah, dan/atau korosif, di lokasi dengan suhu tinggi, di atau di dekat
sumber panas, di bawah cahaya matahari langsung, di oven microwave atau di ruang bertekanan.
Jangan sampai perangkat jatuh. Jika perangkat Anda terjatuh dan diduga rusak, harap hubungi
Dukungan Pelanggan. Gunakan perangkat hanya dengan kabel yang disediakan. Untuk penggantian yang direkomendasikan TomTom, kunjungi tomtom.com.
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Baterai perangkat (tidak dapat diganti)
Produk ini memiliki baterai polimer lithium yang tidak dapat diganti. Jangan mencoba melubangi,
menyisipkan benda asing, atau membuka atau membongkar baterai. Hindari terpapar air, cairan,
api, ledakan, atau bahaya lainnya. Jangan hubung-singkatkan baterai atau membiarkan benda
penghantar logam bersentuhan dengan kutub baterai. Jika baterai dinyatakan tidak boleh diganti
oleh pengguna, jangan mencoba mengganti atau melepas baterai dan mintalah bantuan dari
profesional yang berkualifikasi.
Perhatian: Berisiko meledak jika baterai diganti dengan tipe yang tidak benar. Jika Anda
mengalami masalah dengan baterai, hubungi Dukungan Pelanggan.
Masa pakai baterai yang disebutkan adalah masa pakai maksimum baterai yang didasarkan pada
profil penggunaan rata-rata dan hanya dapat dicapai pada kondisi atmosfer tertentu. Pelajari lebih
jauh di pertanyaan yang sering diajukan online.
Jika pedoman ini tidak diikuti dapat menyebabkan baterai bocor dan mengeluarkan asam, menjadi
panas, meledak, atau terbakar dan mengakibatkan cedera/kerusakan pada produk. Jika baterai
bocor dan Anda menyentuh cairannya, bilas sampai bersih dengan air dan segera minta bantuan
medis. Pengisian daya tidak akan terjadi pada suhu di bawah 32°F / 0°C atau di atas 113°F / 45°C.
Pembuangan limbah baterai
Produk ini berisi baterai yang harus didaur ulang atau dibuang sesuai dengan hukum atau
peraturan setempat. Selalu pisahkan dari limbah rumah tangga untuk membantu menjaga
lingkungan.

WEEE - pembuangan limbah elektronik
Di EU/EEA, produk ini ditandai dengan simbol keranjang beroda dan/atau kemasan yang disilangi
sebagaimana ditetapkan menurut Directive 2012/19/EU (WEEE). Produk ini tidak boleh dianggap
sebagai limbah rumah tangga atau dibuang di sebagai limbah rumah tangga yang tidak disortir.
Anda dapat membuang produk ini dengan mengembalikannya ke tempat pembelian atau ke titik
pengumpulan daerah setempat untuk didaur ulang.
Untuk di luar wilayah EU/EEA, simbol keranjang beroda yang disilangi mungkin memiliki arti yang
berbeda. Informasi selengkapnya tentang opsi daur ulang di suatu negara dapat ditanyakan
kepada otoritas setempat yang berwenang. Pengguna akhir bertanggung jawab untuk mematuhi
peraturan setempat ketika akan membuang produk ini.

Suhu pengoperasian
Suhu operasi: -20°C (-4°F) s/d 60°C (140°F). Hindarkan dari suhu melebihi suhu ini.
Kepatuhan terhadap Pedoman Perlengkapan CE dan Radio
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Perangkat ini dapat digunakan di semua Negara Anggota UE. Gelombang frekuensi Bluetooth
untuk beroperasinya perangkat ini adalah 2402 Mhz - 2480 Mh dan daya emisi frekuensi radio
maksimum adalah 5,5 dBm. Dengan ini TomTom menyatakan bahwa perangkat TomTom Sports
tipe perangkat radio mematuhi Directive 2014/53/EU. Teks lengkap tentang pernyataan kepatuhan
UE tersedia di alamat internet berikut:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/

Pernyataan Gangguan Federal Communication Commission
Perangkat ini mematuhi Pasal 15 dalam Peraturan FCC. Pengoperasiannya tunduk pada dua
kondisi: (1) Perangkat ini tidak menyebabkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini
menerima interferensi, termasuk interferensi yang mungkin bisa menyebabkan pengoperasian
perangkat yang tidak diinginkan.
Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan mematuhi standar perangkat digital Kelas B, sesuai dengan
Bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap
gangguan berbahaya pada pemasangan di area pemukiman. Peralatan ini menghasilkan,
menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan
digunakan sesuai dengan instruksi dapat menyebabkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi
radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada pemasangan
tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan yang membahayakan penerimaan radio atau
televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna
disarankan untuk mencoba memperbaiki gangguan dengan salah satu tindakan berikut:
- Mengarahkan ulang atau posisikan ulang antena penerima.
- Menambah jarak antara perangkat dan penerima.
- Menghubungkan peralatan ke stopkontak dengan sirkuit yang berbeda dari yang digunakan unit
penerima yang terhubung.
- Hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.
Pelacak Kebugaran FCC ID: S4L1AT00
Jam Tangan GPS FCC ID: S4L4REM, S4L4RFM
FCC ID Bluetooth Sports Headset: S4L4R01
Pelacak Kebugaran IC ID: 5767A-1AT00
Jam Tangan GPS IC ID: 5767A-4REM, 5767A-4RFM
IC ID Bluetooth Sports Headset: 5767A-4R01
Peringatan FCC
Perubahan atau modifikasi yang dinyatakan secara jelas tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab bisa membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.
Pemancar ini tidak boleh dijadikan satu atau dioperasikan bersama dengan antena atau pemancar
lain.
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Pernyataan Paparan Radiasi
Produk ini mematuhi batas paparan RF portabel menurut FCC yang telah ditetapkan untuk
lingkungan tidak terkontrol dan aman untuk pengoperasian yang ditujukan seperti yang dijelaskan
dalam manual ini. Pengurangan lebih lanjut terhadap paparan RF bisa dicapai jika produk
dijauhkan sejauh mungkin dari tubuh pengguna atau menyetel perangkat dengan daya output
yang lebih rendah jika fungsi tersebut tersedia.
Pihak yang bertanggung jawab di Amerika Utara
TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803, Tlp: 866 486-6866 option 1
(1-866-4-TomTom)
Informasi emisi untuk Kanada
Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi berikut:


Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan.



Perangkat ini harus menerima gangguan, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan
pengoperasian yang tidak diinginkan.

Pengoperasian harus dalam kondisi di mana perangkat ini tidak menimbulkan gangguan yang
membahayakan. Perangkat digital Kelas B ini mematuhi standar ICES-003 CAN
ICES-3(B)/NMB-3(B) Kanada. Fitur Pemilihan Kode Negara dinonaktifkan untuk produk yang
dipasarkan di AS atau Kanada. Peralatan ini memenuhi persyaratan sertifikasi RSS-247 untuk
2.4GHz.
Pernyataan Industri Kanada:
Perangkat ini mematuhi RSS yang dikutip dari lisensi ISED. Pengoperasiannya tunduk pada dua
kondisi: (1) Perangkat ini tidak menyebabkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini
menerima interferensi, termasuk interferensi yang mungkin bisa menyebabkan pengoperasian
perangkat yang tidak diinginkan.
Pernyataan Paparan Radiasi:
Produk ini mematuhi batas paparan RF portabel menurut Industry Canada yang telah ditetapkan
untuk lingkungan tidak terkontrol dan aman untuk pengoperasian yang ditujukan seperti dijelaskan
dalam manual ini. Reduksi lebih lanjut pada paparan RF bisa dicapai jika produk bisa dijauhkan
sejauh mungkin dari tubuh pengguna atau menyetel perangkat ini dengan daya output yang
rendah jika fungsi tersebut tersedia.
Sertifikasi untuk Australia

Produk ini menampilkan Tanda Kepatuhan terhadap Peraturan (Regulatory Compliance Mark/RCM)
untuk membuktikan kepatuhannya terhadap regulasi Australia yang relevan.
Sertifikasi untuk Selandia Baru
Produk ini mencantumkan R-NZ untuk menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang yang
relevan di Selandia Baru.
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Kontak dukungan pelanggan untuk Australia dan Selandia Baru
Australia: 1300 135 604 Selandia Baru: 0800 450 973
Nomor model
TomTom GPS Watch: 4REM
TomTom GPS Cardio Watch: 4RFM
TomTom GPS Watch Cable: 4R00
TomTom Fitness Trackers: 1AT00
TomTom Bluetooth Sports Headset: 4R01
Aplikasi TomTom Sports
Akses ke aplikasi TomTom Sports diperlukan agar dapat menggunakan beberapa fitur dari produk
ini.
Aksesori yang disediakan bersama perangkat ini
Kabel pengisian daya USB, Headphone disediakan untuk beberapa model, Panduan pengguna
Syarat dan Ketentuan: Garansi dan PLPA
Syarat dan ketentuan kami, termasuk garansi terbatas dan persyaratan lisensi pengguna akhir
kami berlaku untuk produk ini. Silakan buka tomtom.com/legal.
Bagaimana TomTom menggunakan informasi Anda
Informasi tentang penggunaan informasi pribadi dapat ditemukan di: tomtom.com/privacy.
Informasi sertifikasi untuk pengguna
Untuk melihat informasi sertifikasi di jam tangan Anda, tekan ke bawah dari layar jam untuk
membuka menu Pengaturan. Pilih Standar, lalu tekan kanan untuk bergulir menelusuri informasi
sertifikasi.
Untuk headset, lihat label yang terdapat di kabel menghubungkan earbud.
Untuk pelacak kebugaran Anda, lihat manual ini.
Catatan: Informasi sertifikasi yang disebut dalam tambahan ini mungkin tidak berlaku untuk
produk Anda. Jika ada bagian tertentu yang spesifik untuk suatu produk, maka produk tersebut
akan dinyatakan secara eksplisit.
Asal negara
Perangkat ini dibuat di Cina.
Tahun pembuatan
Tahun pembuatan: 2017

100

Logo Triman

Peralatan Tipe BF

Detail kontak untuk produsen
TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Belanda, Tlp: +31 (0)20 757
5000
Sertifikasi untuk Cina
CMIIT ID TomTom Fitness Trackers (1AT00) : 2016DJ4417
CMIIT ID TomTom GPS Watch (4REM): 2015DJ4909
CMIIT ID TomTom GPS Watch Cardio (4RFM): 2015DJ4910
CMIIT ID TomTom Bluetooth Sports Headset (4R01): 2016DJ498

RoHS untuk Cina
TomTom Fitness Trackers: 1AT00 / TomTom Bluetooth Sports Headset: 4R01 / TomTom
GPS Watch Cable: 4R00
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TomTom GPS Watch: 4REM / TomTom GPS Watch: 4RFM

Importir untuk Taiwan
建達國際股份有限公司
新北市新店區中正路 531 號 5 樓
Tlp: (02) 2219-1600
Sertifikasi untuk Taiwan
NCC ID TomTom Fitness Trackers: CCAI17LP0430T1
NCC ID TomTom GPS Watches: CCAI15LP1840T6
NCC ID TomTom Bluetooth Sports Headset: CCAJ16LP6280T1

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定:
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得
擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
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第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現
象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之
干擾。
Sertifikasi untuk Singapura

Sertifikasi untuk India
ID Sertifikasi (1AT00): NR-ETA/4696 Fitness Tracker
ID Sertifikasi (4REM): NR-ETA/3393 TomTom GPS watch
ID Sertifikasi (4RFM): NR-ETA/3405 TomTom GPS Cardio watch
ID Sertifikasi (4R01): ETA-3123/16-RL0 TomTom Bluetooth Sports Headset
Sertifikasi untuk Afrika Selatan
Pada produk terdapat logo ICASA untuk menunjukkan kepatuhan terhadap semua sertifikasi
peralatan audio Afrika Selatan yang relevan.
TomTom Fitness Trackers:

TomTom GPS Watches:

TomTom Bluetooth Sports Headset:
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Sertifikasi untuk Brasil
Pernyataan ANATEL 506 berikut berlaku untuk semua perangkat yang tercakup dalam tambahan
teks legal ini dan disahkan sebelum 27 Augustus 2017.
"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário."
Pernyataan ANATEL 680 berikut berlaku untuk semua perangkat yang tercakup dalam tambahan
teks legal ini dan disahkan setelah 27 Augustus 2017.
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados". Berikut adalah terjemahan tidak resminya:
"Perangkat ini tidak boleh dilindungi dari interferensi berbahaya dan mungkin tidak menimbulkan
interferensi pada sistem resmi"
TomTom Fitness Trackers:

TomTom GPS Watches:

TomTom Bluetooth Sports Headset:

Sertifikasi untuk Uni Emirat Arab
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Sertifikasi untuk Jepang
TomTom Fitness Trackers: R-201-160580
TomTom GPS Sports Watches: R-201-152769
TomTom Bluetooth Sports Headset: R-204-620243

Sertifikasi untuk Korea Selatan
TomTom Fitness Trackers: MSIP-CRM-NSW-1AT00
TomTom GPS Sports Watches: MSIP-CMM-NSW-4RFM

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
B 급 기기
(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든
지역에서 사용할 수 있습니다.
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Peringatan hak cipta
© 1992 - 2017 TomTom. Semua hak dilindungi undang-undang. TomTom dan logo "dua tangan"
adalah merek dagang terdaftar dari TomTom N.V. atau salah satu anak perusahaannya.
Sumber Terbuka
Perangkat lunak yang disertakan pada produk ini berisi perangkat lunak berhak cipta berdasarkan
lisensi GPL. Salinan lisensi tersebut dapat dilihat pada bagian Lisensi. Anda dapat memperoleh
kode sumber lengkap yang sesuai dari kami selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir
produk ini. Untuk informasi lainnya, kunjungi tomtom.com/gpl atau hubungi tim dukungan
pelanggan TomTom setempat di tomtom.com/support. Sesuai permintaan, kami akan mengirimi
Anda CD dengan kode sumber yang sesuai.
Font
Linotype, Frutiger dan Univers adalah merek dagang dari Linotype GmbH terdaftar di Departemen
Hak Cipta dan Merek Dagang A.S. dan mungkin terdaftar pada yurisdiksi tertentu lainnya.
MHei adalah merek dagang dari The Monotype Corporation dan mungkin terdaftar pada yurisdiksi
tertentu.
Android, Google Earth dan lencana "Dapatkan di Google Play"
Android, Google Earth, Google Play, dan logo Google Play adalah merek dagang dari Google Inc.
TWITTER
TWITTER, TWEET, RETWEET dan logo Twitter adalah merek dagang dari Twitter, Inc. atau
afiliasinya.
Apple, iPhone, iTunes, iPad, iPad mini, iPod touch, Mac dan lencana "Unduh di App Store"
Apple, iPhone, iTunes, iPad, iPad mini, iPod touch, Mac dalah merek dagang dari Apple Inc., yang
terdaftar di Amerika Serikat dan negara lainnya. App Store adalah merek layanan dari Apple Inc.
Bluetooth®

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdafyar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG,
Inc. dan TomTom menggunakannya berdasarkan lisensi. Merek dagang dan nama lainnya adalah
milik dari pemiliknya masing-masing. 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.
Kode AES
Perangkat lunak yang disertakan dalam produk ini berisi kode AES berdasarkan Hak cipta (c)
1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. Semua hak dilindungi undang-undang.
Persyaratan lisensi:
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Pendistribusian ulang dan penggunaan perangkat lunak ini (dengan atau tanpa perubahan)
diizinkan tanpa pembayaran biaya atau royalti sepanjang mematuhi ketentuan berikut:
Distribusi kode sumber disertai pernyataan hak cipta di atas, daftar ketentuan ini, dan pembebasan
tanggung jawab berikut.
Distribusi biner disertai pernyataan hak cipta di atas, daftar ketentuan ini, dan pembebasan
tanggung jawab berikut dalam dokumentasinya.
Nama pemegang hak cipta tidak digunakan untuk merekomendasikan produk yang dibuat
menggunakan perangkat lunak ini tanpa izin tertulis spesifik.
Perhitungan kalori
Perhitungan kalori dalam produk ini didasarkan pada nilai MET dari:
Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL,
Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of
codes and MET values. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
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