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Välkommen
I användarhandboken förklaras allt du behöver veta om klockorna TomTom Runner 3, TomTom
Spark 3 och TomTom Adventurer.
Om du snabbt vill läsa igenom det viktigaste rekommenderar vi att du läser kapitlet Komma igång.
Här kan du läsa om hur du laddar ner TomTom Sports Connect och använder dockningsstationen.
Här är några bra utgångspunkter:


Om din klocka



Starta en aktivitet



Fitnessålder



Träningspass



Aktivitetsmätning



Musik



Använda din Adventurer-klocka
Tips: Det finns också vanliga frågor på tomtom.com/support. Börja skriva produktnamnet och
välj en produkt i listan.

Vi hoppas att du gillar att läsa om dina träningsmål – och framför allt att nå dem – med din nya
TomTom GPS-sportklocka.
Obs! Musikfunktionen och den inbyggda pulsmätaren är inte tillgängliga på alla klockmodeller.
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Nyheter
Vad är nytt i denna utgåva
TomTom Runner 2, TomTom Runner 3, TomTom Spark, TomTom Spark 3, TomTom Adventurer
Fitnessålder
TomTom fitnessålder ger en indikation på hur bra fysisk form du är i, i förhållande till hur bra form
du borde vara i, utifrån faktorer som puls under aktivitet, max- och vilopuls, aktivitet, kön, ålder,
längd och vikt.
Ju mer effektiv aktivitet du utövar, desto bättre blir din fitnessålder. Börja jobba på din fitnessålder
genom att förtjäna fitnesspoäng. Du får fitnesspoäng när du spelar in din aktivitet på en TomTom
Sports-klocka med pulsmätare.
Läs mer i avsnittet Fitnessålder i den här handboken.
Träningspass
För att träna på ett effektivare sätt kan du nu välja ett av 50 anpassade träningspass som hämtas
automatiskt till klockan när du har anslutit den till TomTom Sports webbplats eller app. Det finns
träningspass för både löpning och cykelaktiviteter i fem olika kategorier: Motion, Fat Burn,
Kondition, Hastighet och Effekt.
Läs mer i avsnittet Träningspass.
Musikförbättringar
Klockan kommer nu ihåg var du slutade lyssna i ett musikspår eller en ljudbok när du kopplar ur
hörlurarna. Du kan också spola i ett musikspår i steg om 10 sekunder genom att trycka länge till
vänster och höger på klockan.
Läs mer i avsnittet Musik.
Automatisk paus under aktiviteter
Du kan nu ställa in klockan till att automatiskt pausa och återuppta en aktivitet utifrån rörelse. Det
finns en ny inställning per aktivitet.
Läs mer i avsnittet Pausa och stoppa en aktivitet.
Inställning av synkronisering och meddelanden
Nya inställningar ger dig mer kontroll över när och hur klockan synkroniseras med din mobila
enhet. Du kan också ställa in om du vill ta emot telefonmeddelanden på klockan.
Läs mer i avsnittet Telefon.
Förbättringar i användarhandboken
Nytt avsnitt i menyalternativen som finns tillgängliga när du har startat en aktivitet.
Läs mer i avsnittet Aktivitetsinställningar.
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Förbättrade avsnitt har lagts till om kopplingsprocedur och synkronisering.
Läs mer i avsnitten Koppla ihop med din mobila enhet och Hur du synkar data.
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Din klocka
Om din klocka
När du använder klockan startar du från klockskärmen. Skärmen visar tid och datum. Timsiffran
visas något svagare och minuterna visas ljusare, så att du tydligare kan se den exakta tiden.
Använd knappen för att trycka uppåt, nedåt, till vänster eller höger för att växla till andra skärmar
på klockan.

1. Tryck vänster – skärmen AKTIVITETSMÄTNING öppnas.
2. Tryck nedåt – menyn INSTÄLLNINGAR öppnas.
3. Tryck höger – menyn AKTIVITETER öppnas.
Tips! Tryck länge för att automatiskt bläddra igenom aktivitetsmenyn, skärmar med aktivitetsvärden och inställningar.
4. Tryck uppåt – skärmen MUSIK öppnas.
5. GPS-mottagare. Din GPS-mottagare bör vara vänd uppåt när du bär klockan.
6. Täck skärmen en kort stund med handflatan så tänds bakgrundsbelysningen.
Klockskärmen visar tid och datum. Du kan välja att visa tiden i 12-timmars- eller
24-timmarsformat genom att trycka nedåt för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR och sedan välja
KLOCKA.
Använda klockan
Tryck uppåt eller nedåt för att välja alternativ i en meny.
Tryck höger för att välja ett alternativ och öppna menyn för det alternativet.
Tryck vänster för att lämna en meny.
Om du vill välja ett alternativ i en meny, se till att den är markerad när du lämnar menyn. Din
klocka kommer ihåg det alternativ du har markerat.
Om ett alternativ i en meny slås på och av trycker du uppåt eller nedåt för att ändra inställningen.
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Viktigt! Klockan hamnar i viloläge om den inte används på ett tag. Tryck på valfri knapp för att
väcka klockan. Klockan börjar då synkroniseras med Sports-appen automatiskt och du kan
fortsätta att använda den som vanligt.

Bära din klocka
Det är viktigt hur du bär klockan, eftersom det kan påverka pulsmätarens prestanda. Mer
information om hur pulsmätaren fungerar finns under Pulsmätaren.


Bär klockan på vanligt sätt med urtavlan på ovansidan av handleden. Klockans undersida ska
ligga an mot huden men inte mot handledsbenet.



Spänn klockarmbandet så att det sitter åt om handleden utan att det är obekvämt.



Du får de mest exakta resultaten från pulsmätaren när du är uppvärmd.
Viktigt! Förbättra noggrannheten genom att VARA STILLA tills din puls hittas.

Rengöra din klocka
Vi rekommenderar att du rengör din klocka en gång i veckan om du använder den ofta.


Torka av med en fuktig trasa vid behov. Använd mild tvål för att avlägsna olja och smuts.



Utsätt inte klockan för starka kemikalier, såsom bensin, lösningsmedel, aceton, alkohol eller
insektsmedel. Kemikalier kan skada klockans hölje, fodral och yta.



Skölj klockan efter simning med rinnande vatten och torka med en mjuk trasa.



Rengör pulsmätarområdet och anslutningskuddarna med mild tvål och vatten efter behov.



Repa inte pulsmätarområdet. Skydda den mot skador.

Pulsmätaren
Om din klocka har en inbyggd pulsmätare kan den hjälpa dig att träna effektivare.
Du kan välja mellan att använda den inbyggda pulsmätaren eller en extern sensor om klockan är
fäst på ditt cykelstyre eller inte använda någon alls.
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Obs! Om klockan inte har en inbyggd pulsmätare kan du köpa ett separat pulsband som
registrerar samma information på tomtom.com/sportsaccessories.
Så här fungerar pulsmätaren
Dina hjärtslag mäts med hjälp av ljus för att mäta förändringar i blodflödet. Det här görs ovanpå
din handled genom att belysa huden ovanpå kapillärerna precis under huden och upptäcka
förändringar i det ljus som reflekteras.
Pulsmätarens prestanda påverkas inte av kroppsfett i procent eller hårväxt. Det påverkas dock av
hur du bär den på din handled och av huruvida du har värmt upp eller inte.
Använda pulsmätaren
För att få optimal prestanda från pulsmätaren kan du läsa Bära din klocka. Kontinuerlig pulsregistrering är AV som standard. Läs mer i avsnittet Om pulsmätning dygnet runt om du vill ändra
inställningen.
Obs! Pulsmätaren kan inte mäta din puls medan du simmar.

Ta bort klockan från remmen
Du kanske vill ta bort klockan från armbandet för att kunna ladda den eller placera den i hållaren
innan du använder cykelfästet.
Om du vill ta bort klockan från armbandet gör du följande:
1. Tryck in TomTom-logotypen medan du håller i klockarmbandet.

2. Ta bort klockan från armbandet.

Ladda klockan med hjälp av dockningsstationen
Viktigt! Du kan använda vilken USB-väggladdare som helst för att ladda din klocka. Placera
klockan i dockningsstationen och anslut sedan USB-kontakten från dockan till USB-väggladdaren.
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Du kan använda dockningsstationen när din klocka sitter på armbandet eller så kan du först ta bort
klockan från armbandet.
Ta bort klockan från armbandet
Mer information finns under Ta bort klockan från armbandet.
Ladda med hjälp av dockningsstationen
Om du vill placera klockan i dockningsstationen gör du följande:
1. Dra klockan in i dockningsstationen genom att följa kurvan på klockans baksida.
2. Tryck in klockan igen tills du hör ett klick och en anslutning hittas.

Viktigt! När du placerar klockan i dockningsstationen kan du få en av två typer av anslutning:
Laddning med hjälp av ett vägguttag eller USB-uttag utan
datakapacitet.

Full anslutning inklusive åtkomst till Sports.

3. Om du vill ta bort klockan från dockningsstationen skjuter du bort klockan från dockningsstationen genom att följa kurvan på klockans baksida.

Använda cykelfästet
Om du har köpt till cykelfästet består det av en hållare för klockan och en rem till styret så att du
kan fästa klämman på styret.
Viktigt! De här instruktionerna visar hur du fäster hållaren på styret och SEDAN monterar dit
klockan.
Gör så här för att använda cykelfästet:
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1. Skjut remmen till styret in i haken på baksidan av klockans hållare. Välj rätt längd för storleken
på ditt styre.

Tips! Remmen har två hål så att den passar på styren av olika storlekar, från 22 mm till 32
mm. Välj ett hål som passar ditt styre bäst.
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2. Placera klockans hållare på styret och vira remmen runt styret.

3. Använd klämman längst ned på hållaren för att fästa styrremmen.
Remmen bör nu vara stadigt fäst runt styret.

13

4. Ta bort klockan från armbandet. Öppna hållaren genom att trycka enligt nedan. Lyft på locket.

5. Skjut in klockan i hållaren enligt anvisningarna.

6. Se till att klockan fästs ordentligt.
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7. Stäng hållaren över klockans överdel och se till att den klickar när du stänger den. Du kan nu
börja cykla!

Ta bort klockan från hållaren
Du kanske vill ta bort klockan från hållaren för att kunna ladda den eller fästa cykelfästet på styret.
Om du vill ta bort klockan från hållaren gör du följande:
1. Öppna hållaren genom att trycka enligt anvisningarna nedan och sedan lyfta på locket.

2. Dra klockan mot dig för att lossa den från hållaren.
15

3. Dra ut klockan mot dig så att den hamnar i din hand.

Använda en O-ring
Om du tappar remmen till cykelfästet kan du använda en vanlig O-ring för att montera klockan på
styret.
Om du vill använda en O-ring gör du följande:
1. Vänd på klockan och för in O-ringen i haken närmast klockans framsida.

2. Använd en bit gummi, till exempel en bit av en gammal cykelinnerslang. Den ska sitta mellan
fästet och styret och förhindra att fästet glider.
3. Placera fästet på styret så att gummibiten hamnar mittemellan fästet och styret.

4. Vira O-ringen runt styret och lyft den över de bakre hakarna.
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Om-skärmen
Tryck NEDÅT från klockskärmen. Tryck UPPÅT tills du ser OM högst upp i menyn. Tryck HÖGER
för att öppna skärmen Om.
Om-skärmen visar följande information:


BATTERI: batteriströmmen som finns kvar i klockan.
För att ladda batteriet placerar du klockan i dockningsstation och ansluter hållaren till datorn.



LAGRING: mängden ledigt utrymme som finns i klockan.
Om utrymmet börjar ta slut ansluter du klockan till datorn. TomTom Sports Connect överför
passen eller aktiviteterna till datorn. Du kan välja att aktiviteterna laddas upp automatiskt till ditt
konto på webbplatsen TomTom Sports, eller en annan webbplats som du har valt.
Tips! Historiken, som är sammanfattningen av dina tio senaste pass, blir kvar i klockan.
Tidigare pass skickas till Sports.



QUICKGPS: status för QuickGPS-informationen på din klocka.
Med hjälp av QuickGPSFix hittar klockan snabbt din exakta position så att du kan sätta igång
med din aktivitet. Funktionen förlänger också batteritiden. Uppdatera klockans QuickGPSfix-information genom att ansluta klockan till datorn. TomTom Sports Connect uppdaterar
QuickGPSfix automatiskt på din klocka. QuickGPSfix-informationen är giltig i tre dagar efter att
du laddat ner den.
De här symbolerna används för att visa status för QuickGPSFix:
QuickGPSFix på klockan är aktuell.

QuickGPSFix på klockan är inaktuell. Även om QuickGPSfix-informationen på klockan är inaktuell fungerar klockan
fortfarande som vanligt. Det kan dock ta längre tid att hitta en
GPS-fixering när du vill starta en aktivitet.


VERSION: programvarans versionsnummer. Du kan behöva den här informationen om du
kontaktar kundsupport. Varje gång du ansluter klockan till datorn kontrollerar TomTom Sports
Connect om det finns en programvaruuppdatering för din klocka.



SERIENUMMER: klockans serienummer. Du kan behöva den här informationen om du
kontaktar kundsupport.
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Utföra en återställning
Mjuk återställning
En mjuk återställning utförs varje gång du kopplar loss din klocka från en laddare eller en dator.
Gör så här för att utföra en mjuk återställning:
1. Anslut din klocka till en laddare eller en dator.
Vänta tills en batterisymbol visas på klockan.
Om du använder en dator väntar du tills Sports Connect slutfört uppdateringen av klockan.
2. Koppla loss klockan från laddaren eller datorn.
Programvaran i klockan startar om. Då utförs en mjuk återställning av klockan.
Återställningsläge
Med återställningsläget kan du installera om programvaran i klockan utan att några personliga data
eller inställningar raderas.
Så här återställer du din klocka med återställningsläget:
1. Placera din klocka i dockan INNAN du ansluter dockan till datorn.
2. På klockan trycker du nedåt och håller knappen intryckt.*
3. Anslut dockan till datorn och håll knappen nedtryckt tills klockan visar tomtom.com/reset.
4. Släpp knappen och vänta tills Sports Connect visar Uppdatera.
5. Klicka på Uppdatera i Sports Connect.
* Om USB-porten i datorn inte är enkelt åtkomlig kan du ansluta hållaren till datorn utan klockan.
Tryck sedan nedåt på klockskärmen medan du skjuter in klockan i hållaren.
Fabriksåterställning
Viktigt! När du utför en fabriksåterställning i Sports Connect så raderas alla personliga uppgifter
och inställningar från klockan, även dina exportinställningar för Sports Connect. Den här åtgärden
kan inte ångras.
Du bör bara använda fabriksåterställning som en sista utväg om du vill återställa klockan, eller om
du verkligen vill radera alla dina data och inställningar.
Vid en fabriksåterställning installeras programvaran på nytt i klockan. Då försvinner följande:


Dina aktiviteter.



Dina inställningar i klockan.



Dina inställningar för uppladdning av aktiviteter i Sports Connect.

Viktigt: När du gör en fabriksåterställning ska du inte koppla bort klockan innan Sports Connect
har slutfört återställningen. Det tar flera minuter. Kontrollera eventuella meddelanden som visas i
Sports Connect och på klockan innan du kopplar bort den.
Gör så här för att utföra en fabriksåterställning:
1. Anslut din klocka till datorn och vänta tills Sports Connect slutfört uppdateringen av din klocka.
2. Expandera INSTÄLLNINGAR i Sports Connect.
3. Klicka på FACTORY RESET (Återställ fabriksinställningarna) längst ner i Sports Connect.
Sports Connect hämtar den senaste versionen av programvaran för klockan.
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4. Låt klockan vara ansluten när fönstret för Sports Connect stängs.
Sports Connect installerar programvaran i din klocka.
5. Låt klockan vara ansluten när fönstret för Sports Connect öppnas igen.
6. Ställ in klockan genom att följa anvisningarna i Sports Connect.
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Komma igång
Innan du sätter igång med träningen är det bra att ladda klockan, hämta eventuella programvaruuppdateringar, dina anpassade träningspass och hämta QuickGPSfix.
Obs! QuickGPSFix hjälper klockan att hitta en GPS-fixering och snabbt hitta din position.
Funktionen förlänger även batteritiden och batteriets livslängd.
1. Ladda ned TomTom Sports Connect från tomtom.com/123 och installera det på din dator.
TomTom Sports Connect finns tillgängligt utan kostnad.
2. Placera din klocka i skrivbordshållaren och anslut hållaren till datorn.
Följ instruktionerna du får av TomTom Sports Connect.

När din klocka har laddats kan du påbörja din första aktivitet.
Tips! Din klocka är fulladdad när batterianimationen slutar röra sig och visar ett fullt batteri.
Du bör ansluta klockan till datorn regelbundet för att ladda den, överföra aktiviteter, hämta
programvaruuppdateringar och hämta QuickGPSfix-informationen.
Batteritid
När batteriet är fulladdat kan din klocka användas för upp till 11 timmars aktiviteter som behöver
GPS-mottagning. Batteriet förbrukas snabbare om du gör något av följande:


Använder funktionen Musik i kombination med ett trådlöst headset.



Använder bakgrundsbelysningen på klockan ofta eller hela tiden.



Använder den inbyggda pulsmätaren.



Ansluter klockan till externa sensorer, till exempel pulsmätaren eller kadens- och
hastighetssensorn.

Klockans batteri förbrukas långsammare om du stänger av nattläget och endast rör vid skärmen
för att tända bakgrundsbelysningen vid behov.
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TomTom Sports-app
Du kan ladda ner TomTom Sports-appen kostnadsfritt från din vanliga appbutik eller genom att gå
till tomtom.com/app.
Läs mer i avsnittet TomTom Sports-appen i den här handboken.
Koppla ihop klockan med en mobil enhet
Läs mer i avsnittet Koppla ihop med din mobila enhet i den här handboken.
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Koppla ihop med din mobila enhet
Koppla ihop med en Android-enhet
Med TomTom Sports mobilapp kan du automatiskt ladda upp information om dina sportaktiviteter
från din TomTom GPS-sportklocka till TomTom Sports Cloud med hjälp av din smartphone. Det
möjliggör också automatiska överföringar till ett antal andra webbplatser. Med appen kan du
dessutom ladda ner dina anpassade träningspass, rundor och QuickGPSfix-data till klockan.
Följ stegen för att parkoppla Android™-enheten med klockan:
1. Se till att din klocka och Android-enhet är nära varandra.
2. Starta TomTom Sports-appen på din Android™-enhet och se till att du är inloggad på ditt
TomTom-konto.
3. Tryck på Kom igång överst på fliken Senaste.
4. Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna skärmen INSTÄLLNINGAR, väljer sedan
TELEFON och trycker höger. Välj KOPPLA NY.

Klockan börjar söka efter Sports-appens parkopplingsbegäran.
5. På din Android-enhet trycker du på klocka på sidan Aktivera din enhet.
På Android-enheten visas Söker.
6. När namnet på din klocka dyker upp i listan på skärmen Searching (Söker) trycker du på det
och accepterar parkopplingsbegäran.
7. I Sports-appen anger du PIN-koden som visas på klockan.
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Klockan och Android-enheten är nu parkopplade.

Så länge som du har mobilappen aktiv eller igång i bakgrunden på din Android-enhet försöker
klockan automatiskt ansluta när den har en ny aktivitet att ladda upp eller när QuickGPSfix-informationen är föråldrad.
Om du öppnar mobilappen på din Android-enhet och den försöker ansluta till din klocka kan du
behöva väcka klockan genom att trycka nedåt från klockskärmen. Det kan ta upp till 30 sekunder
att ansluta till klockan.
Om du uppdaterar din Android-version måste du vanligtvis helt och hållet koppla ifrån och sedan
ihop din klocka.
Obs! Om du har problem med att parkoppla klockan ska du först gå till telefonens Bluetooth®-inställningar och ta bort parkopplingen för TomTom-klockan innan du gör om stegen ovan.

Koppla ihop med en iOS-enhet
Med TomTom Sports mobilapp kan du automatiskt ladda upp information om dina sportaktiviteter
från din TomTom GPS-sportklocka till TomTom Sports Cloud med hjälp av din smartphone. Det
möjliggör också automatiska överföringar till ett antal andra webbplatser. Med appen kan du
dessutom ladda ner dina anpassade träningspass, rundor och QuickGPSfix-data till klockan.
Följ stegen för att parkoppla din iOS-enhet med din GPS-sportklocka:
1. Från klockskärmen går du nedåt för att öppna INSTÄLLNINGAR, väljer sedan TELEFON och
går till höger.
2. Gå till höger för att starta kopplingsproceduren.
3. Starta Sports-appen och tryck på Kom igång.
4. Tryck på klocka.
5. Tryck på klockans namn när det visas.
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6. På din iOS-enhet trycker du på Parkoppla och anger sedan PIN-koden som visas på klockan.

Enheterna ska nu vara sammankopplade. Klicka här för felsökningsinstruktioner om du har
problem med att parkoppla din klocka.
Så länge som du har mobilappen aktiv eller igång i bakgrunden på din telefon eller mobila enhet
försöker klockan automatiskt ansluta när den har en ny aktivitet att ladda upp eller när QuickGPSfix-information är föråldrad.
Om du öppnar mobilappen på din telefon och den försöker ansluta till din klocka kan du behöva
väcka klockan genom att gå bort från klockskärmen. Gå ner, vänster eller höger från klockskärmen.
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Hur du synkar data
Du kan ladda upp eller ”synka” din aktivitetsdata från din klocka till Sports-appen med hjälp av din
smartphone. Alternativt kan du synka genom att ansluta klockan till datorn.
Viktigt! När du kopplar bort klockan från en strömkälla efter att du har laddat ett tomt batteri
blinkar klockan på skärmen och visar 0:00. Det betyder att klockan måste synkas.
Använda din smartphone
1. I din telefon ska du se till att du har en fungerande internetanslutning och att Bluetooth är
påslaget.
2. Se till att din klocka och smartphone är parkopplade med varandra.
3. Se till att din klocka och smartphone är nära varandra.
4. Tryck på knappen på klockan för att väcka skärmen.
5. Öppna Sports-appen i din smartphone.
6. Gå till aktivitetsskärmen.
7. Svep nedåt tills du ser en grön cirkel.
Appen synkar dina inställningar för aktivitetsdata med din klocka.
Använda datorn
1. För att ansluta klockan till datorn tar du bort klockan från armbandet.

2. Anslut modulen till datorn med USB-kabeln som följde med klockan.

Sports Connect öppnas automatiskt när klockan ansluts till datorn.
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Sports Connect synkar automatiskt dina inställningar för aktivitetsdata med klockan.
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Synkronisera data med en mobil enhet eller webbplatsen
Gör så här om du vill synkronisera klockans aktivitetsdata med Sports-appen:
1. Öppna Sports-appen på din smartphone.
2. Placera klockan nära telefonen och tryck nedåt från klockskärmen för att väcka klockan.
3. I appen drar du nedåt på fliken Senaste eller på fliken Aktiviteter för att börja synka. Det kan
hända att synkroniseringen börjar automatiskt när klockan upptäcks.

Gör så här om du vill synkronisera klockans aktivitetsdata med Sports-webbplatsen:
1. Anslut klockan till datorn med den medföljande USB-kabeln.
Sports Connect öppnas, data synkroniseras och eventuella uppdateringar installeras.

Felsökning
Du kan ladda upp eller ”synka” din aktivitetsdata från din klocka till Sports-appen med hjälp av din
smartphone. Alternativt kan du synka genom att ansluta klockan till datorn.
Om du inte kan ansluta klockan till Android™-enheten ska du se till att Android-enheten uppfyller
följande krav:


Appen fungerar med Android version 4.4 med Bluetooth® Low Energy 4.1 eller senare. Klicka
på LÄS MER i Google Play för att se en lista över testade enheter.



Se vår lista över kända problem.



Använd den senaste versionen av Android för din enhet:



Inställningar > Om > Telefon eller Om enhet > Android™-version.



Använd den senaste versionen av datorprogrammet Sports Connect för att uppdatera klockan.
En gammal version kanske inte erbjuder den senaste programvaran för din klocka.



Använd den senaste versionen av klockans programvara: Anslut klockan till datorn. Sports
Connect kontrollerar då om det finns någon nyare programvara till klockan.



Använd den senaste versionen av TomTom Sports mobilapp. Om en nyare version finns
tillgänglig är den listad i Google Play-butiken.



Slå på Bluetooth på din Android-enhet: Inställningar > Anslutningar > Bluetooth.



Använd Android™-enheten med bara en Bluetooth®-enhet åt gången. När du använder
ytterligare enheter som headset, biltillbehör, högtalare eller medan du överför filer kan Android™-enheten misslyckas med att koppla ihop eller synka med klockan.



Sports mobilapp behöver en tillförlitlig internetanslutning.



Slå av strömsparläget på Android-enheten. Det här läget kan avaktivera Bluetooth.

Om du inte kan ansluta klockan till Sports-appen kopplar du helt och hållet ifrån den från
Android-enheten och parkopplar den sedan på nytt genom att följa de här stegen:
1. På inställningsmenyn för Bluetooth i din Android-enhet väljer du ta bort parkoppling för eller
glöm klockan.
2. Avinstallera och installera om Sports-appen igen från Play-butiken.
3. Starta om din Android-enhet.
4. Stäng av Bluetooth och slå på det igen.
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5. Starta TomTom Sports-appen på din Android-enhet och se till att du är inloggad på ditt
TomTom-konto.
6. Tryck på Kom igång överst på fliken Senaste.
7. Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna skärmen INSTÄLLNINGAR, väljer sedan
TELEFON och trycker höger. Välj KOPPLA NY.
Klockan börjar söka efter Sports-appens parkopplingsbegäran.
8. På din Android-enhet trycker du på klocka på sidan Aktivera din enhet.
På Android-enheten visas Söker.
9. När namnet på din klocka dyker upp i listan på skärmen Searching (Söker) trycker du på det
och accepterar parkopplingsbegäran.
10. I Sports-appen anger du PIN-koden som visas på klockan.
Om du fortfarande inte kan ansluta klockan till Android-enheten provar du med följande:


Återställ klockans fabriksinställningar och se till att Android-enheten tar bort parkopplingen
eller glömmer klockan igen.



Synka klockan med hjälp av Sports Connect på din dator. Dina data visas alltid både på Sports
webbplats och i Sports mobilapp.
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Aktiviteter
Om aktiviteter
Obs! Alla aktiviteter är inte tillgängliga på alla klockmodeller.
Du kan starta en av aktiviteterna som finns på din klocka i aktivitetsmenyn.
Springa

Simma

Löpband

Skidåkning

Trail running

Snowboard

Vandring

Gym

Cykla

Freestyle

Inomhus

Stoppur

När du väljer SPRINGA, CYKLA, FREESTYLE, TRAIL RUNNING, VANDRING, SKIDÅKNING eller
SNOWBOARD använder klockan den inbyggda GPS-mottagaren för att mäta hastigheten och
registrera rutten som du har färdats.
Om din klocka har en pulsmätare och pulsmätaren är PÅ visas din puls under aktiviteten. Det
omfattar löpning, cykling, löpband och freestyle.
När du väljer SIMMA eller LÖPBAND använder klockan sin interna rörelsesensor för att mäta dina
steg på löpbandet respektive simtag och vändningar i bassängen. Klockan använder den här
informationen för att beräkna din hastighet och den sträcka som du har tillryggalagt.
När du väljer INOMHUS för cykling inomhus använder klockan den anslutna kadens- och
hastighetssensorn för att visa din hastighet, puls om tillgängligt samt förbrända kalorier och tid.
Välj GYM för att visa pulsinformation och förbrända kalorier över tid. Du behöver en extern eller
inbyggd pulsmätare för denna aktivitet.
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Välj FREESTYLE om du vill göra något annat än att löpa, cykla eller simma. Det betyder att du kan
hålla historik och summor rena för löpning, cykling och simning.
När du väljer STOPPUR kan du använda klockan till att visa passerad tid, markera varv och visa
tider för ditt aktuella och tidigare varv.

Om kaloriuppskattning
Kalorier uppskattas baserat på typen av sport, kön, vikt och hur intensiv och lång träningen var.
Kaloriuppskattning dygnet runt är baserad på ditt BMI, som sedan justeras för steg, aktiv tid,
sportaktiviteter, etc. för att generera en teoretisk summa för dagen. Pulsmätning används inte
under dygnet-runt-räkning av kalorier eftersom det skulle tömma batteriet för snabbt.
Obs! Inte alla aktiviteter är tillgängliga på alla klockor.
Löpning, cykling, simning, trail running, vandring, löpband eller inomhuscykling
För löpning, cykling, simning, trail running, vandring, löpband eller inomhuscykling baseras
kaloriberäkningarna på tabeller med MET-värden (Metabolic Equivalent of Task eller bara
metabolisk ekvivalent).
Vi använder MET-tabeller från 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: en andra uppdatering av koder och MET-värden. Medicine and Science in Sports and
Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
Freestyle, gym, skidåkning och snowboard
Kalorier för freestyle, gym, skidåkning och snowboard baseras på puls. För andra aktiviteter är
kaloriberäkningen kopplad till den specifika sporten, men för freestyle, gym, skidåkning och
snowboard vet inte klockan vad du gör. Därför visas inga kaloriberäkningar för dessa fyra
aktiviteter om ingen pulsmätning är tillgänglig.
Spårare
Kalorimätaren beräknar hur många kalorier du förbrukar under dagen inklusive din basalmetabolism (BMB). Ditt BMB motsvarar kroppens energiförbrukning under maximal vila. Det är den energi
som kroppens organ behöver för att fungera korrekt, bl.a. hjärtat och andningsapparaten.
Eftersom BMB ingår blir ditt kalorivärde högre i spåraren än i en aktivitet.

Om pulsmätning dygnet runt
TomTom GPS-klockan gör att du kan mäta din puls under dagen. Den gör en avläsning var 10:e
minut för mätning dygnet runt jämfört med varje sekund för sportmätning.
Obs! Kontinuerlig pulsmätning är bara tillgänglig i klockmodeller med en optisk sensor.
Slå på pulsmätning dygnet runt i klockan
Kontinuerlig pulsmätning är AV som standard. Slå på pulsmätning dygnet runt i klockan genom att
följa de här stegen:
1. Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR.
2. Välj SPÅRARE.
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3. Välj PULS.
4. Välj PÅ.
5. Synkronisera klockan genom att ansluta den till Sports Connect på datorn eller till
Sports-appen.
Klockan mäter nu din puls när du bär den.
Obs! Pulsmätning dygnet runt kräver programvaruversion 1.2.0 eller senare.
Se din puls på Sports-webbplatsen eller i Sports-appen
Titta i användarhandboken till TomTom Sports-appen på TomToms webbplats.

Starta en aktivitet
Obs! Alla aktiviteter är inte tillgängliga på alla klockmodeller.
Så här gör du för att starta en aktivitet.
1. Tryck höger i klockan.
2. Välj en av aktiviteterna och tryck sedan höger.
Springa

Simma

Löpband

Skidåkning

Trail running

Snowboard

Vandring

Gym

Cykla

Freestyle

Inomhus

Stoppur

3. För alla aktiviteter förutom cykling visas meddelandet Vänta innan klockan har en GPS-fixering
och GPS-ikonen blinkar längst ned i vänstra hörnet på skärmen. När klockan är redo att starta
en aktivitet visas meddelandet KOM IGÅNG och GPS-ikonen slutar blinka.
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Tips! Om du vill välja en musikspellista trycker du nedåt när du ser meddelandet STARTA vid
start av en aktivitet.
4. För cykling och inomhusaktiviteter, om du använder en kadens- och hastighetssensor, visar
klockan meddelandet STARTA när den är ansluten till sensorn. Kadens- och hastighetssensorn
används sedan för att ge information om hastighet och sträcka för din aktivitet. Din klocka har
kanske inte någon GPS-fixering nu. Om du vill spåra rutten för aktiviteten väntar du tills
GPS-ikonen slutar blinka innan du sätter igång med aktiviteten.
Obs! Det kan ta en kort stund innan din GPS-position hittas, särskilt första gången du använder klockan eller om QuickGPSfix-informationen inte är aktuell. Positionen hittas inte snabbare om du rör dig. Stå stilla och vänta på att din position ska hittas.
För att vara säker på att du får bra GPS-mottagning, se till att du är utomhus och att himlen är
klar. Stora objekt som exempelvis höga byggnader kan ibland störa mottagningen.
Om din klocka har en pulsmätare kan du se ett meddelande som säger "Värm upp" i början av
en aktivitet samtidigt som klockan får en GPS-position. Det beror på att pulsmätaren fungerar
som bäst när du är uppvärmd och blodflödet är tillräckligt i armarna.
Från den här skärmen trycker du i en av dessa riktningar för att välja ett alternativ:


Höger - starta aktiviteten när klockan har en GPS-fixering.



Nedåt – välj ett pass eller träningsprogram eller ange informationen som visas när du
tränar.



Uppåt - se dina tidigare aktiviteter.



Vänster – gå tillbaka till aktivitetslistan.

Tryck höger för att starta aktiviteten.
5. När du utför en aktivitet visar klockan information, till exempel sträcka, tid, fart och puls om du
har en pulsmätare. Tryck uppåt och nedåt för att ändra informationen som visas.
6. Du kan pausa aktiviteten om du bara tar en paus eller stoppa aktiviteten helt.
För varje typ av aktivitet kan du välja olika träningsprogram och välja att visa olika typer av
information när du tränar.

Aktivitetsinställningar
När du startar en aktivitet kan du välja inställningar under aktivitetens gång.
Så här gör du för att starta en aktivitet.
1. Tryck höger från klockskärmen.
2. Välj en av aktiviteterna och tryck sedan höger.
3. När du ser ”vänta” eller ”kom igång” trycker du nedåt.
Då ser du ett urval av följande menyalternativ beroende på vilken aktivitet du håller på med:


WORKOUTS



TRÄNING



DATA



SPELLISTOR



TELEFON



MELLANTIDER



ROTATION
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RUNDOR



PAUSA



BASSÄNG



HJULSTR.

Klicka på länkarna i listan för att se mer information om varje aktivitetsinställning.

Pausa och stoppa en aktivitet
Automatisk paus (autopaus)
Du kan ställa in klockan till att automatiskt pausa och återuppta en aktivitet utifrån rörelse. Du
kommer åt inställningen på följande sätt:
1. Tryck höger från klockskärmen.
2. Välj en av aktiviteterna och tryck sedan höger.
Tips! Du kan använda autopaus för löpning, cykling, trail running, vandring, freestyle,
skidåkning och snowboard.
3. När du ser ”vänta” eller ”kom igång” trycker du nedåt.
4. Välj PAUS.
5. Välj PÅ eller AV.
Det finns några viktiga saker du behöver veta om autopaus:


Inställningen görs PER AKTIVITET och kan ställas in på klockan eller på Sports-webbplatsen.



När en aktivitet är autopausad fortsätter klockan att registrera data och pausar bara visningen
av mätvärden och medelvärden.



Inställningar för autopaus synkroniseras inte mellan klockan och Sports-webbplatsen.



Om autopaus är inställt på AV på Sports-webbplatsen och PÅ på klockan gäller klockans
inställning och autopaus visas som PÅ i aktiviteten och mätvärdena.



Autopaus kan inte användas med träningspass eller träning förutom mål, varv och zoner.
Obs! Om du aktiverar autopaus på Sports-webbplatsen ändras också din aktivitetshistorik. Det
innebär att vissa genomsnitt, personbästa och trender kan öka.

Pausa en aktivitet manuellt
Under en aktivitet kan du trycka och hålla ned vänster för att stoppa klockan och pausa aktiviteten.
Om du vill starta aktiviteten igen trycker du höger.
Så fungerar manuell paus
Om du laddar upp din aktivitet till ditt Sports-konto och visar den på en karta kan du se hela rutten
och pausen visas som en rak linje.
GPS-spårningen stoppas och platserna där pausen påbörjats och avslutats länkas ihop. När du
startar aktiviteten igen efter en paus hittas din plats direkt.
Genomsnittsvärdena som visas beräknas utifrån tiden då klockan inte pausats. Om du till exempel
springer 5 km, pausar och går 2 km och sedan startar och springer ytterligare 5 km kan du se
hela rutten, men genomsnittet beräknas endast baserat på de 10 km du sprungit.
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Tips! Din klocka stängs av automatiskt om den är pausad för länge. Detta för att förhindra att
batteriet förbrukas. Vi rekommenderar att du inte pausar klockan för länge, om möjligt.
Stoppa en aktivitet
Om du vill stoppa aktiviteten helt trycker du vänster för att pausa aktiviteten och sedan vänster
igen.

Välj vilka mätvärden som ska visas
Innan du börjar en aktivitet kan du välja ett träningsprogram och även bestämma vilken
information du vill se när du tränar.
När du tränar finns tre olika mätvärden tillgängliga när som helst:


Ett huvudvärde visas med en större siffra på skärmens huvuddel.



Två mindre mätvärden visas längst ner på skärmen.

Ändra huvudmätvärdena
När du tränar kan du ändra informationen som visas med den större siffran genom att gå UPPÅT
eller NEDÅT. Texten ovanför huvudmätvärdet visar vilken information som visas för närvarande.
Ställa in mindre mätvärden
Så här gör du för att välja informationen som visas med mindre siffror:
1. Från startskärmen med aktiviteter trycker du nedåt till menyn INSTÄLLNINGAR.
2. Välj MÄTVÄRDEN och tryck sedan höger.
3. Välj SKÄRM och tryck sedan höger.
4. Välj vänster eller höger för att ställa in mätvärdena som visas till vänster eller till höger.
5. Välj mätvärdena som ska visas i listan.
Vilka mätvärden som är tillgängliga beror på din aktuella aktivitet.
Några exempel på tillgängliga mätvärden:


TEMPO: ditt nuvarande tempo. För simning visas detta i minuter per 100 m.



SNITTEMPO: ditt genomsnittliga tempo för aktuell aktivitet.



PULS: din puls. Det här mätvärdet är bara tillgängligt om du har en pulsmätare ansluten.



FART, TEMPO eller BÅDA: för aktiviteter förutom simning kan du välja att se hastighet, tempo
eller båda mätvärdena samtidigt.



SWOLF – det här mätvärdet ges bara för simaktiviteter. SWOLF-poängen beräknas genom att
tiden i sekunder och antalet simtag du tar under en längd i bassängen läggs till. SWOLF visar
hur effektivt du simmar. Ju lägre poäng, desto bättre. Ordet SWOLF är en sammansättning av
simning och golf.



KALORIER: kaloriberäkningen för freestyleaktiviteten baseras på pulsen. För andra aktiviteter
är kaloriberäkningen kopplad till den specifika sporten, men för freestyle vet inte klockan vad
du gör. Därför visas inga kaloriberäkningar för freestyleaktiviteten om ingen pulsmätning är
tillgänglig.
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För aktivitetsmätning, sporter och aktiviteter beräknar kalorimätaren hur många kalorier du
förbrukar under dagen inklusive din basalmetabolism (BMB). Ditt BMB motsvarar kroppens
energiförbrukning under maximal vila. Det är den energi som kroppens organ behöver för att
fungera korrekt, bl.a. hjärtat och andningsapparaten.

Ikoner på skärmen
Följande ikoner kan visas högst upp på skärmen medan du tränar:
Den här symbolen visar hur stark GPS-mottagningen är. Medan din
klocka letar efter GPS-satelliter blinkar satellitbilderna.
Hjärtsymbolen visar att din klocka är ansluten till en pulsmätare. När din
klocka försöker ansluta till pulsmätaren blinkar hjärtat.
Kedjeringssymbolen visar att din klocka är ansluten till en kadens- och
hastighetssensor. När klockan försöker ansluta till kadens- och
hastighetssensorn blinkar kedjeringen.
Den här symbolen visar batteristatus.

Inställningar för Springa
Innan du börjar en aktivitet kan du välja ett träningsprogram och även bestämma vilken
information du vill se när du tränar.
Det finns en mängd olika mätvärden som du kan välja att se samtidigt som du springer, till
exempel kalorier, puls, pulszon och sträcka.
Välja att visa andra mätvärden
Obs! För att få hjälp med att välja vilka mått du vill se under en aktivitet, se Välj vilka mätvärden
som ska visas.
Om du vill välja att bara se ett mätvärde för fart, snittfart, tempo eller medeltempo trycker du nedåt
till menyn INSTÄLLNINGAR. Välj MÄTVÄRDEN och tryck sedan höger. Välj FART, SNITTFART,
TEMPO eller SNITTEMPO.
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Om du vill välja att se fart, tempo eller båda mätvärdena trycker du nedåt till menyn
INSTÄLLNINGAR. Välj MÄTVÄRDEN och tryck sedan höger. Välj FART och tryck sedan höger. Välj
FART, TEMPO eller BÅDA.

Inställningar för cykling utomhus
Du loggar din puls, hastighet och plats med de integrerade sensorerna när du cyklar.
Om du vill se din prestation när du cyklar är det bäst ur säkerhetssynpunkt att montera
GPS-klockan med det medföljande cykelfästet. På så vis kan du hålla båda händerna på styret.
Om du vill titta på din puls medan du cyklar rekommenderar vi att du ansluter en valfri, extern
pulsmätarsensor så att du kan se din puls utan att riskera din säkerhet.
Ställa in hjulstorlek för användning med en kadens- och hastighetssensor
Om du använder en kadens- och hastighetssensor bör du ställa in inställningen HJULSTORLEK för
att förbättra exaktheten av sensorns beräkningar. Den här inställningen är däckets omkrets i
millimeter (mm).
Ange hjulstorleken på följande sätt:
1. Tryck nedåt från startskärmen med aktiviteter för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR.
2. Välj HJULSTORLEK och tryck sedan höger.
3. Ställ in storleken så att den är korrekt för ditt bakhjul.
För att beräkna omkretsen på ditt bakhjul kan du antingen mäta hjulet själv med ett måttband eller
leta upp värdet i en onlinekalkylator. På den här sidan kan du till exempel leta upp omkretsen med
hjälp av hjulets diameter och däckets tjocklek: ://www.bikecalc.com/wheel_size_math
Om din hjulstorlek exempelvis är 700c och däcken är 25 mm tjocka blir omkretsen 2 111 mm.
Det här är värdet du ska ange.
Obs! För att få hjälp med att välja vilka mått du vill se under en aktivitet, se Välj vilka mätvärden
som ska visas.

Inställningar för Simma
Obs! TomTom GPS-klockor är vattentäta. Du kan simma med de här klockorna. Men den
inbyggda pulsmätaren fungerar inte under vatten.
Innan du börjar simma bör du kontrollera inställningen BASSÄNGLÄNGD för bassängen där du
simmar. Den här inställningen är bassängens längd i meter eller yards.
När du simmar registrerar klockan dina simtag och antal gånger du vänder i bassängen. För att
beräkna sträckan du har simmat och hastigheten använder klockan bassängstorleken och antalet
gånger du har vänt. Om bassängstorleken inte är korrekt kan inte antalet meter för din simningsaktivitet beräknas korrekt.
Om du vill ändra inställningen BASSÄNGLÄNGD gör du följande:
1. Tryck nedåt från startskärmen med aktiviteter för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR.
2. Välj BASSÄNGLÄNGD och tryck sedan höger.
3. Ställ in storleken så att den visar bassängens nominella längd och gå sedan till höger.
4. Ställ in delstorleken så att den visar bassängens ytterligare dellängd och gå sedan till höger.
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5. Ställ in måttenheten till meter eller yards.
6. Tryck höger för att gå direkt tillbaka till aktivitetsskärmen.
När du väljer SIMMA använder inte klockan sin interna GPS-mottagare.
Gör följande för att ställa in vilka mätvärden som ska visas:
1. Från startskärmen med aktiviteter trycker du nedåt till menyn INSTÄLLNINGAR.
2. Välj MÄTVÄRDEN och tryck sedan höger.
3. Välj SKÄRM och tryck sedan höger.
4. Välj vänster eller höger för att ställa in mätvärdena som visas till vänster eller till höger.
5. Välj det mätvärde som ska visas i listan, till exempel SIMTAG eller LÄNGDER.

Inställningar för Löpband
Din längd ställs in första gången du använder klockan. Innan du kan påbörja en aktivitet på
löpbandet för första gången bör du kontrollera att din längd är korrekt inställd. Det kan du göra i
ditt TomTom Sports-konto eller på din klocka.
När du springer på ett löpband registrerar klockan antalet gånger du svänger med armen fram och
tillbaka och hur snabbt. Det här matchar antalet steg du tar när du springer. Din klocka använder
din längd för att beräkna längden på ditt steg, och från detta beräknas sträckan du har sprungit
och tempot.
Så här gör du för att kontrollera din längd på klockan:
1. Tryck nedåt från klockan för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR.
2. Välj PROFIL och tryck sedan nedåt.
3. Välj LÄNGD och tryck sedan höger.
4. Ställ in din längd.
Kalibrera klockan för Löpbandsaktiviteter
Distansmätningarna din klocka gör för Löpbandsaktiviteter är mindre exakta än för Löpaktiviteter.
När du springer utomhus använder klockan GPS för att mäta den sträcka du tillryggalägger.
Du ombeds inte kalibrera varje enskild löpbandsaktivitet. Du blir påmind att göra detta i följande
situationer:


Aktivitetens sträcka är 400 m eller mer.



Aktivitetens varaktighet är 1 minut eller längre.



Antalet steg är 60 eller fler.



Du har gjort färre än 6 kalibrerade löpningar.

Om du kalibrerar din klocka blir distansmätningarna för Löpbandsaktiviteter mer exakta.
Tips! Du får alltid frågan om du vill ändra sträckan vid slutet av ett löpbandspass.
Kalibrera din klocka på följande sätt:
1. När du ombeds kalibrera din klocka bör du pausa löpbandet.
Om du vill pausa klockan trycker du vänster under aktiviteten.
2. Tryck nedåt på klockan för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR.
3. Välj KALIBRERA och tryck sedan höger.
4. Ändra sträckan så att den överensstämmer med sträckan som visas på löpbandet.
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5. Tryck höger för att gå direkt tillbaka till aktivitetsskärmen.
Välja att visa andra mätvärden
Obs! För att få hjälp med att välja vilka mått du vill se under en aktivitet, se Välj vilka mätvärden
som ska visas.
Om du vill välja att bara se ett mätvärde för fart, snittfart, tempo eller medeltempo trycker du nedåt
till menyn INSTÄLLNINGAR. Välj MÄTVÄRDEN och tryck sedan höger. Välj FART, SNITTFART,
TEMPO eller SNITTEMPO.
Om du vill välja att se fart, tempo eller båda mätvärdena trycker du nedåt till menyn
INSTÄLLNINGAR. Välj MÄTVÄRDEN och tryck sedan höger. Välj FART och tryck sedan höger. Välj
FART, TEMPO eller BÅDA.

Inställningar för Gymaktiviteter
Innan du börjar en aktivitet kan du välja ett träningsprogram och även bestämma vilken
information du vill se när du tränar.
Det finns en mängd olika mätvärden som du kan välja att se samtidigt som du är på gymmet, till
exempel kalorier, puls, pulszon och varaktighet.
Välja att visa andra mätvärden
Obs! För att få hjälp med att välja vilka mått du vill se under en aktivitet, se Välj vilka mätvärden
som ska visas.
Om du vill välja att bara se ett mätvärde för fart, snittfart, tempo eller medeltempo trycker du nedåt
till menyn INSTÄLLNINGAR. Välj MÄTVÄRDEN och tryck sedan höger. Välj FART, SNITTFART,
TEMPO eller SNITTEMPO.
Om du vill välja att se fart, tempo eller båda mätvärdena trycker du nedåt till menyn
INSTÄLLNINGAR. Välj MÄTVÄRDEN och tryck sedan höger. Välj FART och tryck sedan höger. Välj
FART, TEMPO eller BÅDA.

Inställningar för cykelaktiviteter
Du kan registrera puls och hastighet när du cyklar inomhus.
Om du vill se din prestation när du cyklar är det bäst ur säkerhetssynpunkt att montera
GPS-klockan med det medföljande cykelfästet. På så vis kan du hålla båda händerna på styret.
Om du vill titta på din puls medan du cyklar rekommenderar vi att du ansluter en valfri, extern
pulsmätare så att du kan se din puls utan att riskera din säkerhet.
Ställa in hjulstorlek för användning med en kadens- och hastighetssensor
Om du använder en kadens- och hastighetssensor bör du ställa in inställningen HJULSTORLEK för
att förbättra exaktheten av sensorns beräkningar. Den här inställningen är däckets omkrets i
millimeter (mm).
Ange hjulstorleken på följande sätt:
1. Tryck nedåt från startskärmen med aktiviteter för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR.
2. Välj HJULSTORLEK och tryck sedan höger.
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3. Ställ in storleken så att den är korrekt för ditt bakhjul.
För att beräkna omkretsen på ditt bakhjul kan du antingen mäta hjulet själv med ett måttband eller
leta upp värdet i en onlinekalkylator. På den här sidan kan du till exempel leta upp omkretsen med
hjälp av hjulets diameter och däckets tjocklek: ://www.bikecalc.com/wheel_size_math
Om din hjulstorlek exempelvis är 700c och däcken är 25 mm tjocka blir omkretsen 2 111 mm.
Det här är värdet du ska ange.
Obs! För att få hjälp med att välja vilka mått du vill se under en aktivitet, se Välj vilka mätvärden
som ska visas.

Använda stoppuret
Utför följande steg för att använda stoppuret.
1. Tryck höger i klockan.
2. Välj STOPPUR och tryck sedan höger.
En bild av ett stoppur och ordet STARTA visas på klockan.
3. Tryck höger för att starta stoppuret.
Stoppuret startar och visar hur lång tid som gått.
4. Om du vill pausa stoppuret trycker du vänster. Tryck höger om du vill återuppta räkningen.
Tips! Om du vill se mer om dina tidigare varv när du pausar trycker du nedåt och uppåt.
5. Om du vill markera varje varv trycker du till höger på klockskärmen medan stoppuret är igång
eller trycker höger.
Den stora siffran är den totala tiden för alla dina varv tillsammans.
Din nuvarande varvtid, till exempel varv 12 nedan, visas under den totala tiden. Dina
föregående varv, här varv 11 och 10, visas under ditt aktuella varv.

Om du vill se mer om dina tidigare varv trycker du nedåt och uppåt.
6. Om du vill avsluta stoppursaktiviteten trycker du vänster två gånger.
Tips: Stoppuret körs inte i bakgrunden när du avslutat stoppursaktiviteten. Ingen
GPS-information eller aktivitetsinformation lagras.
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Tips: För att återställa stoppuret avslutar du stoppursaktiviteten och går sedan tillbaka till den
igen.
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Träningsprogram
Om träningsprogram
Följande träningsprogram är tillgängliga för varje typ av aktivitet:


INGET



MÅL



INTERVALLER



VARV



ZONER



TÄVLING

Från klockskärmen gör du följande för att se listan med träningsprogram:
1. Tryck höger och välj sedan önskad aktivitet.
2. Tryck höger.
3. Tryck nedåt och välj TRÄNING.
4. Tryck höger och välj ett träningsprogram.
När du väljer ett träningsprogram kommer klockan ihåg vilket program du använder och
eventuella alternativ du har valt för det programmet.
Tips! Om du vill starta ett program genast när du har valt det trycker du höger för att komma
direkt till aktivitetsskärmen.

Inget
Så kommer du dit: Aktivitetsskärm > Tryck nedåt > TRÄNING > INGET
Välj det här alternativet om du vill utföra din aktivitet utan att använda något träningsprogram. I
det här läget registrerar klockan din aktivitet och visar mätvärdena för din aktivitet.

Mål
Så kommer du dit: Aktivitetsskärm > Tryck nedåt > TRÄNING > MÅL > STRÄCKA, TID eller
KALORIER
Välj det här alternativet för att ställa in egna träningsmål.
Du kan ställa in tre typer av mål för dig själv:


STRÄCKA: välj det här alternativet för att ställa in en sträcka som du ska tillryggalägga under
din aktivitet.



TID: välj det här alternativet för att ställa in en tidslängd för din aktivitet.



KALORIER: välj det här alternativet för att ställa in hur många kalorier du vill förbränna under
din aktivitet. Förbrända kalorier kan beräknas mer exakt om du ställer in din profil.

Se din utveckling
Om du vill se en översikt över din utveckling mot ditt mål trycker du höger från skärmen
aktivitetsutveckling.
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Skärmen visar procentandelen av det mål du har uppnått och återstående sträcka, tid eller antal
kalorier.

Tips! När du springer kan du ge dig av hemifrån tills förloppet är 50 % och sedan vända och
springa hemåt igen.
Signalering av förlopp
När du tränar mot ett mål påminner klockan dig vid dessa stadier:


50 %



90 %



100 %



110 %

Intervaller
Så kommer du dit: Aktivitetsskärm > Tryck nedåt > TRÄNING > INTERVALLER > VÄRM UPP,
ARBETE, VILA, # SET eller VARVA NER.
Välj det här alternativet för att använda intervallträning.
Intervallträning är korta perioder av övning följt av vila. Det huvudsakliga syftet med intervallträning är att förbättra sin snabbhet och kondition. Under till exempel ett 20 minuters
gång-/joggningspass kan du gå snabbt i 8 minuter, följt av 3 pass som består av 1 minuts löpning
och 2 minuters gång, sedan 5 minuters gång för att varva ner.
Du kan ställa in antingen en tid eller en sträcka för uppvärmning, aktivitet, vila och nedvarvning.
För pass kan du välja antal pass du vill att ditt intervallträningsprogram ska innehålla.
Tips! Om du trycker höger efter att ha ställt in uppvärmningsdetaljerna kommer du till läget där
du ställer in de övriga intervallpassen, däribland aktivitet, vila, etc.
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Under intervallträningen ser du en varning för nästa stadium av intervallträningen:

Du ser namnet på det du gör och hur långt den här delen av passet är i antingen tid eller sträcka.
Du varnas även med pip och surr när du behöver växla till nästa stadium i din intervallträning.
Tips! När du använder intervallträning på klockan markeras intervallerna som varv så att det blir
lättare att spåra tempo och andra mätvärden för varje intervall.

Varv
Så kommer du dit: Aktivitetsskärm > Tryck nedåt > TRÄNING > VARV > TID, STRÄCKA eller
MANUELLT.
Välj det här alternativet om du vill mäta din aktivitet mot inställda varvtider, distanser eller manuellt
registrera när du fullföljer ett varv.
Du kan ställa in din klocka så att den mäter varv på tre sätt:


TID: välj det här alternativet för att ställa in tidslängd för ett varv. När du har påbörjat din
aktivitet varnar klockan dig när tiden för varje varv passerar. Om du ställer in en varvtid till 1
minut varnar klockan dig varje minut och skärmen visar antalet varv som har slutförts.



STRÄCKA: välj det här alternativet för att ställa in längden på ett varv. När du har påbörjat din
aktivitet varnar klockan dig när du når måldistansen för ett varv. Om du ställer in distansen för
ett varv till 400 m varnar klockan dig varje gång du har tillryggalagt 400 m och skärmen visar
antalet varv som har slutförts.
MANUELLT: välj det här alternativet för att själv registrera när du slutför ett varv. För att
markera slutet på ett varv täcker du över skärmen med handflatan. Din klocka visar antalet
varv som gjorts och varnar dig om att ett varv har slutförts.

Mellantider
Så kommer du dit: Aktivitetsskärm > Tryck nedåt > TRÄNING > MELLANTIDER.
Välj det här alternativet om du vill slå PÅ eller stänga AV mellantider för en GPS-baserad aktivitet.
Funktionen mellantider är avstängd som standard men när den är påslagen får du en varning och
en mellantid för ditt aktuella tempo vid slutet av varje kilometer eller mile.
Mellantider kan användas vid alla GPS-baserade aktiviteter eller utomhusaktiviteter.
Obs! Mellantider kan användas tillsammans med andra träningslägen.
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Zoner
Så kommer du dit: Aktivitetsskärm > Tryck nedåt > TRÄNING > ZONER > TEMPO, FART, PULS
eller KADENS.
Välj det här alternativet för att träna inom en målzon.
Du kan välja mellan följande träningszoner, beroende på aktivitet:


TEMPO: välj det här alternativet för att ställa in din målsättningstid per kilometer eller mile. Du
kan ställa in din målsättningstid och en marginal över och under målet som du tillåter dig själv.



FART: välj det här alternativet för att ställa in din målhastighet och den marginal över och
under målet som du tillåter dig själv.



PULS: välj det här alternativet om du vill ställa in din målpuls med hjälp av en anpassad
pulszon eller välja en fördefinierad pulszon. För att din klocka ska kunna mäta din puls måste
den anslutas till en pulsmätare.



KADENS: välj det här alternativet för att ställa in din målkadens för din cyklingsaktivitet. För att
din klocka ska kunna spåra din kadens måste den vara ansluten till en kadens- och
hastighetssensor. Du kan ställa in din målkadens och en marginal över eller under det mål du
tillåter dig själv. Alla klockor kan inte anslutas till en kadens- och hastighetssensor.

Ställa in en zon för Puls och Tempo
Om du vill ställa in en egen pulszon eller tempozon väljer du minimum och maximum enligt
nedan:

Ställa in en zon för Hastighet och Kadens
Om du vill ställa in en hastighets- eller kadenszon väljer du ett målvärde och en avvikelse i procent
enligt nedan:
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Kontrollera din utveckling
Från skärmen aktivitetsutveckling trycker du höger för att se en grafisk översikt av hur nära din
träning ligger den zon du ställt in. Grafen visar om du ligger över eller under din målzon och med
hur mycket, genom din aktivitet.
Du får regelbundet varningar som meddelar dig om du är i din zon eller utanför din zon:


Om du befinner dig utanför din träningszon spelas en varning upp och skärmen visar om du
ligger över eller under din zon.



När du befinner dig i din träningszon spelas en varning upp och en målsymbol visas på
skärmen.

Pulszoner
Obs! För att din klocka ska kunna mäta din puls måste den anslutas till en pulsmätare.
Din klocka använder pulszonsgränser baserat på din ålder. Med TomTom Sports kan du anpassa
dessa pulszonsgränser och de synkroniseras sedan med din klocka.
Om du vill träna med en pulszon gör du följande:
1. Tryck höger från klockskärmen och välj sedan aktivitet.
2. Tryck höger.
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3. Tryck nedåt och välj TRÄNING.
4. Tryck höger och välj ZONER.
5. Tryck höger och välj PULS.
6. Tryck höger och välj bland följande pulszoner:


MAX: välj den här zonen när du gör intervallträning.



FART: välj den här zonen för träning i högt tempo för att förbättra hastighet och kondition.



KONDITION: välj den här zonen för träning i medelhögt till högt tempo för att förbättra din
hjärt-/lungkapacitet.



FAT BURN: välj den här zonen för träning i medelhögt tempo som är perfekt för
viktminskning.



LÄTT: välj den här zonen för träning i lugnt tempo. Används mest för uppvärmning och
nedvarvning.



ANPASSAD: välj det här alternativet om du vill ställa in dina egna min- och maxvärden för
pulszoner.

Övervaka framsteg i en pulszon
Obs! För att din klocka ska kunna mäta din puls måste den anslutas till en pulsmätare.
Från skärmen aktivitetsutveckling trycker du höger för att se en grafisk översikt av hur nära din
träning ligger den zon du ställt in. Grafen visar om du ligger över eller under din målzon och med
hur mycket, genom din aktivitet.
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Den zon du använder är markerat i vitt. Tryck HÖGER för att se en översikt över pulszoner.

Det här diagrammet som visas ovan är en översikt över pulszoner. Det visar den procentandel av
tiden som tillbringas i varje zon jämfört med din aktuella zon som är markerat i vitt.

Den här grafen visar din puls under se senaste 2,5 minuternas aktivitet samt hur stor procent av
tiden du befunnit dig i varje pulszon efter en aktivitet.
Tips: Du kan visa dina framsteg i en pulszon även om du använder en grafisk träningspartner som
tävling eller mål. Under träningen, på skärmen som visar ett huvudsakligt mätvärde, trycker du
höger för att se den grafiska träningsskärmen. Tryck nedåt för att se pulszonsskärmarna som
beskrivs ovan.

Återhämtning
Om pulsåterhämtning
Med pulsåterhämtning menas ditt hjärtas förmåga att återgå till normal puls inom en viss tid efter
träning. Vanligtvis tyder en snabb pulsåterhämtning efter träning på att du är i bra form.
Pulsåterhämtningen har två faser. Under den första minuten efter träning sjunker pulsen snabbt
och tvärt. Efter den första minuten, under viloplatån, sjunker pulsen gradvis.
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Din TomTom GPS-klocka visar skillnaden mellan pulsen i början och i slutet av den första minuten,
samt en "poäng" för din återhämtning.
Hur mäter du pulsåterhämtning?
När du sysslar med träning där du använder pulsmätare visar klockan hur din puls återhämtar sig
när du tar en paus. Efter en minut visar klockan ett värde för din pulsåterhämtning. Ju snabbare
din puls sjunker efter träning, desto bättre form är du i.
Du kan övervaka din pulsåterhämtning med den inbyggda pulsmätaren eller en extern pulsmätare.

Tävling
Så kommer du dit: Aktivitetsskärm > Tryck nedåt > TRÄNING > TÄVLA > SENASTE eller
SPORTS.
Välj det här alternativet om du vill tävla mot en av dina tio senaste aktiviteter eller en aktivitet från
webbplatsen Sports. Du kan använda tävlingsalternativet för aktiviteter som löpning, löpband,
freestyle och cykling.
Tips! Om du vill lägga till fler tävlingar på webbplatsen klickar du på TÄVLA I DET HÄR på sidan
med aktivitetsdetaljer för en given aktivitet på webbplatsen Sports.
Obs! Om din klocka redan är ansluten till webbplatsen och du ändrar tävlingarna, så
synkroniseras inte ändringarna automatiskt. Du behöver koppla loss och sedan ansluta klockan
igen.

Aktiviteten eller tävlingen på webbplatsen Sports består av en sträcka och en tid.
När du använder träningsprogrammet för tävling, ser du om du ligger före eller efter i tävlingen
och med hur mycket när du tränar.
Tryck höger från aktivitetsskärmen på klockan för att se en bild av tävlingen. Grafiken visar med en
svart pil om du ligger före eller efter vid motsvarande tidpunkt när aktiviteten utfördes tidigare.
Den tidigare positionen visas med en skuggad pil.
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Sträckan längst upp på skärmen visar återstående sträcka i tävlingen, och sträckan längst ned visar
hur mycket du ligger före eller efter.

Din klocka varnar dig så att du vet om du ligger före (nr 1) eller efter (nr 2) i din tävling. I det här
exemplet ligger du 23 meter efter din föregående aktivitet, och det återstår 2,3 kilometer av
sträckan.
Tips! Om du vill veta hur du lägger till tidigare aktiviteter i klockan går du till
tomtom.com/support och läser FAQ (vanliga frågor).

Aktivitetshistorik
När du tränar loggas din aktivitet av klockan för den typen av aktivitet. Så här gör du om du vill
visa en sammanfattning eller historiken för din träning för varje typ av aktivitet på din klocka:
1. Från startskärmen med aktiviteter trycker du uppåt för att öppna HISTORIK för den typen av
aktivitet.
2. Välj den aktivitet du vill titta på från listan. I listan visas det
och sträckan.

datum du påbörjade

aktiviteten

3. Tryck höger.
Information om aktiviteten visas, till exempel snabbaste tempo/hastighet och hur lång tid du
befunnit dig i varje pulszon. Vilken information som är tillgänglig beror på aktiviteten.
Överföra dina aktiviteter till TomTom Sports
Anslut din klocka till datorn för att överföra uppgifter om dina aktiviteter till TomTom Sports eller
någon annan sportwebbplats som du väljer med TomTom Sports Connect. Du kan även överföra
uppgifter om aktiviteten till din dator i flera olika filformat.
Se: Exportera dina aktiviteter till andra webbplatser och filtyper

Exportera dina aktiviteter till andra webbplatser och filtyper
När du ansluter klockan till Sports Connect på din dator eller till Sports mobilapp laddas dina
aktiviteter automatiskt upp till Sports. Du kan också välja att automatiskt ladda upp dina aktiviteter
till olika andra webbplatser eller filtyper.
Om du vill konfigurera export av dina aktiviteter på Sports, gör följande:
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1. Gå till mysports.tomtom.com/app/settings/exporters.
2. Klicka på + bredvid exportverktyget du vill lägga till.
3. För att konfigurera automatisk export av dina aktiviteter till en tredjepartsapplikation, gå till Välj
dina sportwebbplatser, markera applikationen, klicka på Logga in och logga in på applikationen.
4. För att konfigurera automatisk säkerhetskopiering av dina aktiviteter på din dator, gå till Spara
på datorn och välj en filtyp.
När en ny sportwebbplats eller filtyp har lagts till överförs alla nya aktiviteter också till den
webbplatsen eller filtypen.
Obs! Filer kan inte genereras med Sports-mobilappen. Du kan bara generera filer genom att
ansluta till Sports Connect på datorn.
Exportera dina aktiviteter automatiskt från Sports-webbplatsen


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/)

Andra applikationer du kan exportera dina aktiviteter till
Du kan använda din TomTom-enhet med många fler tredjepartsapplikationer som är integrerade
med Sports. För att göra det måste du gå till någon av följande tredjepartsapplikationer och
ansluta den till Sports. När du har gjort det kommer alla aktiviteter för din TomTom Sports-enhet
att exporteras automatiskt till dessa tredjepartsapplikationer varje gång du ansluter enheten till
Sports Connect på din dator eller Sports mobilapp.


Discovery Vitality



Fetcheveryone



FitnessSyncer



Running Heroes



Running Coach



Smashrun



SportTracks

Spara aktiviteter automatiskt
När du ansluter din TomTom Sports-enhet till Sports Connect på datorn kan du välja att spara dina
aktiviteter på datorn automatiskt i något av följande format.
Tips! För att få bästa resultat rekommenderar vi att du använder .FIT-filer. Om det här formatet
inte ger önskat resultat, pröva med .TCX, och sedan med .GPX.
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GPX – GPS Exchange format. Det här är en öppen standard för platsdata som lagrar
träningspassets spår- och tidsstämplar. Endast platser, höjd och tid sparas; puls, kadens eller
annan information sparas inte i det här filformatet.



KML – filformatet som tillhör karttjänsten Google Earth™. Lagrar platsen (spåret) med höjd och
tid. Puls och annan sensorinformation lagras som ytterligare information och visas som
”etiketter” i Google Earth



TCX – Garmin Training Centres filformat. Det här filformatet är dedikerat åt sport och hälsa och
registrerar plats/höjd, tid och alla sensordata.



FIT – ANT+/Garmin-format, mindre och mer avancerat än TCX.



PWX – dedikerat format för TrainingPeaks.
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Fitnessålder
TomTom fitnessålder handlar om att göra dig mer aktiv, inspirera dig till att bli mer vältränad och
öka din fitnessnivå. Du lär dig hur effektiva dina aktiviteter är, och du får personliga rekommendationer som hjälper dig att välja den bästa aktiviteten för dig.
Det krävs komplexa beräkningar för att ta reda på hur vältränad du är! TomTom fitnessålder ger en
indikation på hur bra fysisk form du är i, i förhållande till hur bra form du borde vara i, utifrån
faktorer som puls, aktivitet, kön, ålder och vikt.
VO2max används för att beräkna din fitnessålder. Det är standardmetoden som används för att
bestämma hur vältränad en person är. VO2max är den maximala mängd syre som kroppen kan
använda under träning, per sekund, per viktenhet. När du blir mer vältränad betyder det att din
kropp kan använda mer syre, så din VO2max ökar när din fitnessnivå ökar.
Med TomTom fitnessålder får du hjälp med att förbättra din fitnessålder och du får lära dig mer
om dina träningsaktiviteter:


Hur vältränad är jag egentligen?



Har jag gjort tillräckligt under den här aktiviteten eller borde jag göra mer?



Har jag tränat tillräckligt den här veckan eller behöver jag mer motion?



Är det här en effektiv aktivitet eller passar en annan aktivitet bättre för mig?



Vad ska jag göra härnäst?

Viktigt! Den här produktfunktionen använder avancerad pulsanalys som tillhandahålls av
Firstbeat. Informationen som ges av TomTom fitnessålder är en uppskattning av din fitnessnivå
och är inte medicinsk rådgivning eller avsedd att bota, behandla eller förebygga sjukdom. Vi
rekommenderar att du rådgör med en läkare innan du påbörjar ett nytt träningsprogram.
Läs mer om fitnessålder och fitnesspoäng i användarhandboken för TomTom fitnessålder.

Se fitnesspoäng på klockan
Du kan se dina totala fitnesspoäng för dagen på din TomTom Sports-klocka.
Obs! Du kan bara få fitnesspoäng när klockan kan mäta din puls. När klockan inte är på
handleden, till exempel när du har den över skidjackan eller när du använder cykelfästet, mäts
inte din puls om du inte har på dig en pulsmätare med bröstband. Pulsen mäts inte när du
simmar.
Tryck vänster från klockan för att gå till skärmen Aktivitetsmätning. Tryck nedåt för att öppna
skärmen Fitnesspoäng. Du ser dagens totala fitnesspoäng tillsammans med den fitnessnivå du har
nått och antalet stjärnor du har fått under de senaste sju dagarna.
Tips! Ange Fitness som ett mål i menyn Mätning för att visa dina fitnesspoäng först på skärmen
Aktivitetsmätning.
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Till exempel visar klockan nedan att du har fått mer än 500 poäng från alla dina aktiviteter idag, så
du förbättrar din fitness. De tre stjärnorna visar att du har fått mer än 500 poäng tre gånger under
de senaste sju dagarna.

Du kan också se dina totala fitnesspoäng medan du håller på med en aktivitet, vilket gör att du kan
kolla om du har nått ditt mål eller om du ska fortsätta träna. Du får notiser när du har nått Aktiv,
Förbättring eller Överkurs.
Tips! När du har fått ett meddelande om överkurs blir det allt svårare att få mer fitnesspoäng
den dagen. Det beror på att kroppen behöver tid att återhämta sig innan du tränar mer.

Läs mer om fitnessålder och fitnesspoäng i användarhandboken för TomTom fitnessålder.
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Träningspass
Om träningspass
För att träna på ett effektivare sätt kan du välja ett av 50 anpassade träningspass som hämtas
automatiskt till klockan när du har anslutit den till TomTom Sports webbplats eller app.
Obs! Träningspass kan användas med aktiviteter för löpning, cykling eller freestyle.
Det finns fem olika kategorier av träningspass:


Motion: De här träningspassen ger en allsidig förbättring till dina förmågor, så att du kommer i
form och bevisar att ålder inte har med saken att göra.



Fat burn: Med de här träningspassen hittar du rätt ansträngningsnivå för att bli av med de där
extra grammen och hålla dig i trim.



Kondition: Med de här träningspassen kan du börja röra dig bortom dina gränser, så att du
kan träna med en högre intensitet i längre perioder.



Hastighet: Med de här träningspassen kan du anstränga dig bortom vad du trodde var möjligt,
men du kommer också att se en förbättring som gör dig startklar för nästa sprinterlopp.



Effekt: Med de här träningspassen utmanar du verkligen din fysiska och mentala förmåga med
en rejäl löpträning som är särskilt utformad för att öka din explosivitet.

Inom varje kategori finns det fem träningspass att välja mellan med varierande svårighetsgrader.
Det finns alltså 25 träningspass för både löpning och cykling.
Varje träningspass är anpassat till din VO2max och består av flera steg, inklusive uppvärmning,
aktivitet, vila och nedvarvning.
Tips! VO2max beräknas när du gör en aktivitet som innefattar pulsmätning. VO 2max är den
maximala mängd syre som kroppen kan använda under träning, per sekund, per viktenhet. Det
är standardmetoden som används för att bestämma hur vältränad en person är, och är en
indikation på din allmänna aerobiska konditionsnivå. Studier visar att personer med hög
VO2max tenderar att leva längre och har en mycket lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra
sjukdomar.

Snabbstart för träningspass
Starta ett träningspass under en aktivitet på följande sätt:
1. Tryck höger och välj till exempel löprunda.
2. Tryck höger. När du ser vänta eller kom igång trycker du nedåt.
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3. Tryck på träningspass.

4. Tryck höger och välj mellan följande typer av träningspass:


Inget



Motion



Fat burn



Kondition



Hastighet



Effekt

5. Tryck höger för att välja ett träningspass från en kategori. Du kan till exempel välja 25 minuter
lätt från Motion.

6. Klockan återgår då till meddelandet Kom igång. Tryck höger för att starta aktiviteten.
7. Klockan vägleder dig genom träningen, som kan innehålla flera steg som uppvärmning,
aktivitet, vila och nedvarvning. Medan du håller på med aktiviteten kan du trycka uppåt och
nedåt för att bläddra igenom aktivitetsvärden.
8. Tryck höger om du vill se hur det går med ditt träningspass. Om det går som det ska med
träningspasset ligger bandet i mitten av skärmen. Om du befinner dig utanför en träningszon
flyttas bandet för att visa om du behöver träna intensivare eller ta det lite lugnare.

I ZON

UR ZON
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Tips! När du gör ett träningspass ska du försöka hålla dig inom det optimala
tränings intervallet i varje steg. Pulszoner har specifika topp- och bottenvärden medan
hastighet, tempo, kadens etc. har ett enda specifikt målvärde som du bör sträva efter. Under
återhämtnings- eller vilosteg ska du försöka sänka pulsen till en lägre träningszon genom att
komma under det högsta pulsvärdet för den zonen.
9. När träningspasset är slut ser du statistik för träningen.
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Registrera din fitness
Om aktivitetsmätning
Du kan använda din TomTom GPS-klocka för att se hur aktiv du är. Här är några av de saker du
kan göra:


Registrera steg, tid du varit fysisk aktiv, förbrända kalorier och avverkad sträcka.



Ange ett dagligt mål för något av de här mätvärdena på din klocka.



Använd ett veckomål som genereras automatiskt baserat på ditt dagliga mål multiplicerat med
7.



Se dina framsteg dagligen och per vecka för ditt inställda mål.



Ladda upp dina aktivitetsmätningsdata till TomTom Sports webbplats och TomTom
Sports-appen.

Aktivitetsmätningens noggrannhet
Målet med aktivitetsmätning är att ge dig information för en aktiv och hälsosam livsstil. Din klocka
använder sensorer som spårar dina rörelser. Den information som tillhandahålls är avsedd att vara
en god uppskattning av din aktivitet, men är kanske inte helt exakt, inklusive data för steg, sömn,
sträcka och kalorier.

Inställning av ett dagligt aktivitetsmål
Aktivitetsmätning är PÅ som standard och 10 000 steg är automatiskt förinställt som mål för dig.
Om du vill ändra eller ställa in ett mål för aktivitetsmätning för dagen gör du följande:
1. Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR.
2. Välj SPÅRARE.
3. Välj MÅL.
4. Välj målet du vill ställa in: STEG, TID, KALORIER eller STRÄCKA.
5. Tryck höger.
6. Ställ in ditt mål för exempelvis det antal steg du vill uppnå.
7. Tryck höger om du vill gå tillbaka till skärmen SPÅRARE.
8. Tryck vänster två gånger för att gå tillbaka till klockskärmen.
Tips! Några exempel på typiska mål är 30 minuters aktiv tid per dag eller 10 000 steg om
dagen.
Obs! Om du inte har ett larm påslaget ser du ett emblem på klockskärmen och hör ett ljud
när du når ett mål.

Stäng av aktivitetsmätning
Om du vill slå av aktivitetsmätning gör du följande:
1. Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR.
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2. Välj SPÅRARE.
3. Välj MÅL.
4. På skärmen MÅL väljer du AV.

Övervakning av din aktivitet
Om du vill se hur aktiv du varit gör du följande:
1. Från klockskärmen trycker du vänster för att se hur du avancerar mot ditt mål.
2. Tryck uppåt eller nedåt för att se sträcka, tid eller kalorier beroende på de mål du ställt in.
3. Tryck vänster igen om du vill se antal steg per vecka.
4. Tryck höger två gånger för att gå tillbaka till klockskärmen.

Dela dina aktiviteter
Du kan dela dina Sports-aktiviteter med funktionen Social delning i ditt Sports-konto.
Gör så här om du vill börja dela:
1. Logga in på Sports.
2. Välj en aktivitet från infopanelen i Sports.
3. Klicka på knappen Dela i övre högra hörnet.
4. Välj till exempel Facebook eller Twitter och lägg till en kommentar för att göra inlägget mer
personligt.
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Upptäck nya vägar
Om att visa rundor
Obs! Tillgängligt för alla GPS-baserade aktiviteter: löpning/cykling/freestyle (Runner3 och
Spark3) och trail running/vandring/skidåkning/snowboard (TomTom Adventurer)
Visa en runda under en aktivitet på följande sätt:
1. Starta en aktivitet som använder en runda, till exempel trail running.
2. Tryck höger och sedan uppåt från pulszonsskärmen för att se rundan.
Tips! Om du har valt en runda i förväg visas den automatiskt.
Du ser hela rundan visad som en tunn linje. Hemikonen visar aktivitetens startpunkt, flaggan
visar rundans startpunkt och målikonen visar rundans slut.

Din position visas med en pil. Pilen anger vilken riktning du är vänd mot när du står still och
vilken riktning du är på väg mot när du rör dig. En tjockare linje indikerar din markerade runda
och visar var du har varit.
3. Du kan trycka höger för att gå till en inzoomad vy av din runda och trycka vänster för att
zooma tillbaka.
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Tips! Skalan visas i skärmens nederkant.
Obs! Du kan ändra rundans orientering i inställningarna. Starta en aktivitet genom att trycka
nedåt från skärmen ”vänta/kom igång” och sedan välja ROTATION. Välj PÅ om du vill att
rundan ska rotera i din färdriktning och AV om du vill att rundan ska visas med norr uppåt.

Följa en ny runda
Obs! Tillgängligt för alla GPS-baserade aktiviteter: löpning/cykling/freestyle (Runner3 och
Spark3) och trail running/vandring/skidåkning/snowboard (TomTom Adventurer)
Du kan använda TomTom Adventurer-klockan och följa en ny runda som har laddats upp till
klockan från Sports. När du löper en runda ser du samma data som för en löprunda, men med
extra information om höjd.
Gör följande om du vill springa en ny runda:
1. Tryck höger från klockskärmen och tryck sedan uppåt eller nedåt för att välja TRAIL RUNNING.
2. Tryck nedåt för att gå till skärmen INSTÄLLNINGAR och välj RUNDOR.
Tips! I inställningarna kan du också välja ett träningsprogram, ställa in mätvärden, välja en
spellista och slå på eller av mellantider.
3. Välj en runda på listan.
Läs mer om vad du ser på skärmen i avsnittet Om att visa rundor.
Obs! Det är viktigt att regelbundet kalibrera kompassen så att den behåller sin noggrannhet.

Hantera rundor med Sports
Obs! Tillgängligt för alla GPS-baserade aktiviteter: löpning/cykling/freestyle (Runner3 och
Spark3) och trail running/vandring/skidåkning/snowboard (TomTom Adventurer)
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Du kan använda Sports-appen eller -webbplatsen för att ställa in en runda i förväg på TomTom
GPS-klockan och använda den under en aktivitet. Du kan också använda Sports för att hantera
dina rundor.
Ladda upp rundor från Sports till klockan
15 rundor kan lagras i klockan. Ändringar synkroniseras automatiskt med Sports mobilapp eller
Sports webbplats.
Ladda upp en runda från en GPX-fil
Ladda upp en runda till klockan från en GPX-fil genom att göra följande:
1. Ladda ned en GPX-fil från en tredjepartswebbplats, till exempel Strava.com, RidewithGPS.com
eller Mapmyrun.com.
2. Logga in på Sports webbplats.
3. Klicka på fliken Planering.
4. Klicka på Ladda upp runda.

5. Dubbelklicka på en GPX-fil i din dator.
Sports laddar upp rundan.
6. Klicka på namnet om du vill ändra det.
7. Anslut din klocka till datorn. Din runda laddas automatiskt upp till klockan när synkroniseringen är klar.
Omvandla en aktivitet till en runda
Om du vill omvandla en tidigare GPS-aktivitet till en runda i klockan gör du följande:
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1. Logga in på Sports webbplats.
2. Öppna en av dina tidigare GPS-aktiviteter.
3. Klicka på Mer uppe till höger på skärmen.

4. Klicka på KOPIERA TILL RUNDOR.
Rundan visas då i listan över rundor i avsnittet PLANERING.
5. Anslut din klocka till datorn. Din runda laddas automatiskt upp till klockan när synkroniseringen är klar.

Använda markerade rundor
Obs! Tillgängligt för alla GPS-baserade aktiviteter: löpning/cykling/freestyle (Runner3 och
Spark3) och trail running/vandring/skidåkning/snowboard (TomTom Adventurer)
TomTom GPS-klockan kan markera rundor för alla aktiviteter som använder GPS. Markerade
rundor gör att du kan se en översikt över din runda och förstå vilka steg du behöver ta för att
komma tillbaka till startpunkten.
Markerade rundor visar följande information:


Din aktuella GPS-position visas som en pilsymbol mitt på skärmen.



Din startpunkt visas som en hemikon.



Pilen anger vilken riktning du är vänd mot när du står still och vilken riktning du är på väg mot
när du rör dig.



Den markerade rundan visas med norr uppåt.



Du kan växla mellan en detaljerad vy och en översikt beroende på den markerade rundans
totala längd.

Viktigt! Om du använder klockan för första gången behöver du kalibrera kompassen.
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Om du vill använda en markerad runda gör du följande:
1. Från klockskärmen trycker du höger och väljer en aktivitet som använder GPS, till exempel
löpning.
2. När du har startat aktiviteten trycker du höger för att se din puls om du har en Cardio-klocka.
Den markerade rundan visas automatiskt.

Läs mer om vad du ser på skärmen i avsnittet Om att visa rundor.

Använda kompassen
Obs! Tillgängligt för alla GPS-baserade aktiviteter: löpning/cykling/freestyle (Runner3 och
Spark3) och trail running/vandring/skidåkning/snowboard (TomTom Adventurer)
TomTom GPS-klockan har en kompass som gör att du direkt ser vilken riktning du är vänd mot.
Det här är särskilt användbart när du inte rör dig eftersom klockans rotation visar din riktning.
1. Från klockskärmen trycker du höger och väljer en aktivitet som använder GPS, till exempel
löpning.
2. När du har startat aktiviteten trycker du höger från aktivitetsskärmen och sedan trycker du
uppåt.
Tips! Om du följer en runda behöver du bara trycka uppåt.
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Kompassen visar vilken riktning du är vänd mot. I exemplet är riktningen nordöst.

Kompassen fungerar bäst när klockan hålls horisontell. Om kompassen inte visar rätt riktning
behöver du kalibrera kompassen.
Obs! Det kan hända att kompassen inte fungerar som den ska när klockan är nära ett magnetiskt
föremål, till exempel när den är monterad på ett cykelstyre av stål.

Kalibrera kompassen
Det är viktigt att kalibrera kompassen regelbundet så att den bibehåller sin noggrannhet.
Kalibrera kompassen genom att följa de här stegen:
1. Från klockskärmen trycker du nedåt för att gå till INSTÄLLNINGAR.
2. Välj SENSORER och tryck höger.
3. Välj KOMPASS och tryck höger.
4. Ta av klockan från handleden och rotera den runt var och en av de tre axlarna på följande vis:
a. Ett helt varv i sidled.
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b. Ett helt varv framåt.

c. Ett helt varv med skärmen mot dig.

Upprepa stegen a–c tills kompassen är kalibrerad. När den är kalibrerad avger klockan ett
ljud och visar en bock.
Se en video om hur du kalibrerar klockan här: https://youtu.be/6pnQResxJRU
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Aktivitetstyper för Adventurer
Det här avsnittet handlar om funktioner som är specifika för klockan TomTom Adventurer.

Trail running
Du kan använda TomTom Adventurer-klockan för trail running. När du löper i en runda ser du
samma data som för en löprunda, men med extra information om höjd enligt följande:


3D-avstånd



Lutning



Höjd



Relativ höjd



Total stigning.

Gör följande om du vill springa en runda:
1. Vänta på en GPS-signal och tryck sedan höger från klockskärmen. Tryck uppåt eller nedåt för
att välja TRAIL RUNNING.
1. Tryck höger för att starta trail running.
2. Under löprundan kan du rulla uppåt eller nedåt och se en mängd olika mätvärden.
3. Tryck höger och sedan uppåt från pulszonsskärmen för att se rundan.
Tips! Om du har valt en runda i förväg visas den automatiskt.
Läs mer om vad du ser på skärmen i avsnittet Om att visa rundor.
Obs! Det är viktigt att regelbundet kalibrera kompassen så att den behåller sin noggrannhet.
Obs! Om klockan blir smutsig eller blöt ska du rengöra hålen runt barometern så att trycket kan
mätas ordentligt.

Vandring
Du kan använda TomTom Adventurer-klockan för att vandra en runda. När du vandrar ser du
bland annat följande information:


3D-avstånd



Lutning.



Höjd



Relativ höjd



Total stigning.



Medeltempo.
Tips! När du vandrar har klockan en batteritid på upp till 24 timmar om du har uppdaterat
QuickGPSfix. Om du inte använder musikfunktionen eller pulsmätning dygnet runt bör batteriet
räcka till flera långa vandringar på över sex timmar.

Gör följande om du vill vandra en runda:
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1. Tryck höger från klockskärmen och tryck sedan uppåt eller nedåt för att välja VANDRING.
1. Tryck höger för att starta vandringen.
2. Under vandringen kan du rulla uppåt eller nedåt och se en mängd olika mätvärden.
3. Tryck höger och sedan uppåt från pulszonsskärmen för att se rundan.
Tips! Om du har valt en runda i förväg visas den automatiskt.
Läs mer om vad du ser på skärmen i avsnittet Om att visa rundor.
Obs! Det är viktigt att regelbundet kalibrera kompassen så att den behåller sin noggrannhet.
Obs! Om klockan blir smutsig eller blöt ska du rengöra hålen runt barometern så att trycket kan
mätas ordentligt.

Skid- och snowboardåkning
Obs! Endast tillgängligt på TomTom Adventurer-klockor.
Du kan använda TomTom Adventurer-klockan för skid- och snowboardåkning. Du kan se en
översikt över hela dagen i backen när du använder dessa aktiviteter. Du ser samma information
oavsett om du väljer skidåkning eller snowboardåkning, men om du gör båda aktiviteterna samma
dag kan du skilja på statistiken genom att välja olika aktiviteter.
När du åker skidor eller snowboard kan klockan känna av om du är i backen eller i liften.
Gör följande när du vill åka skidor eller snowboard:
1. Tryck höger från klockskärmen och tryck sedan uppåt eller nedåt för att välja SKIDÅKNING
eller SNOWBOARD.
1. När du är i backen kan du trycka uppåt eller nedåt och växla mellan en mängd olika
mätvärden, bland annat följande:


Total längd



Total distans



Puls



Fart



Höjd



Relativ höjd



Fallhöjd (totalt)



Antal åk

2. När du är i liften visar klockan en sammanfattning av det senaste åket med bland annat
följande mätvärden:


Åkets nummer



Maxhastighet



Fallhöjd (sammanlagd för åket)



Högsta lutning

Tryck på valfri knapp för att stänga sammanfattningen.
Obs! Det är viktigt att regelbundet kalibrera kompassen så att den behåller sin noggrannhet.
Om du vill ändra vilka mätvärden som visas när du åker skidor eller snowboard gör du följande:
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1. Tryck höger från klockskärmen och tryck sedan uppåt eller nedåt för att välja SKIDÅKNING
eller SNOWBOARD.
2. Tryck nedåt för att gå till skärmen INSTÄLLNINGAR och välj MÄTVÄRDEN.
Tips! I inställningarna kan du också välja en spellista och slå på eller av mellantider.
1. Läs mer i avsnittet Välj vilka mätvärden som ska visas.
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Sömnspårning
Om sömnspårning
Du kan spåra hur mycket du sover med hjälp av din TomTom GPS-klocka. Här är några av de
saker du kan göra:


Spåra hur länge du sover varje dag, vecka, månad eller år.



Du kan ladda upp dina mätvärden från din sömnspårning till TomTom Sports webbplats och
TomTom Sports-appen.

Klockan mäter sömn baserat på rörelse och vi utgår ifrån att du sover om du inte rör dig efter en
viss tidpunkt på eftermiddagen.
Dagen ”återställs” kl. 16:00 och då börjar klockan räkna ner en ny ”natt”.
Aktivitetsmätningens noggrannhet
Målet med aktivitetsmätning är att ge dig information för en aktiv och hälsosam livsstil. Din klocka
använder sensorer som spårar dina rörelser. Den information som tillhandahålls är avsedd att vara
en god uppskattning av din aktivitet, men är kanske inte helt exakt, inklusive data för steg, sömn,
sträcka och kalorier.

Spåra din sömn
Om du vill spåra din sömn måste du bära din TomTom GPS-klocka när du sover.
Sömnspårning är PÅ som standard men du kan ändra inställningen under SPÅRARE på menyn
INSTÄLLNINGAR.
Om du vill se hur länge du sov föregående natt trycker du vänster från klockskärmen och sedan
uppåt.
Tryck vänster om du vill se den totala mängden sömn för denna vecka.

Övervaka sömn med hjälp av mobilappen
Du kan ladda upp din sömnspårning till både TomTom Sports och TomTom Sports mobilapp.
Visa sömnspårningen i mobilappen
Titta i användarhandboken till TomTom Sports-appen på TomToms webbplats.

69

Musik
Om musik
Du kan lagra och spela musik i din TomTom GPS-klocka och lyssna på den under dina aktiviteter.
När du har sammankopplat ditt headset och startat en aktivitet visas musikskärmen.


Koppla ihop hörlurar med klockan



Bära dina hörlurar



Ladda musik till din klocka



Spela musik
Obs! Musik är inte tillgänglig på alla klockmodeller.

Ladda de medföljande hörlurarna
Vissa TomTom GPS-klockor levereras med egna hörlurar för att lyssna på musik.
Tips! Hörlurarna levereras med ungefär 50 % laddat batteri.
Obs! Hörlurarna kan även laddas via en USB-port på datorn men de kan inte användas som
hörlurar till datorn.
Om du vill ladda de medföljande hörlurarna gör du följande:
1. Öppna locket till USB-uttaget.
2. Anslut USB-kabeln.
3. Anslut USB-kabelns andra ände till datorn eller ett vägguttag och slå på strömförsörjningen.
Hörlurarna laddas nu. Det tar 2,5 timmar att ladda dem om batteriet är tomt.
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Obs! Se till att det inte kommer in smuts, sand, vatten eller liknande när locket till
USB-uttaget är öppet.

Koppla ihop hörlurar med klockan
Vissa TomTom GPS-klockor levereras med egna hörlurar för att lyssna på musik. Alternativt kan
du använda de flesta Bluetooth-hörlurar eller -högtalare för att lyssna på musik från din klocka.
Tips! Om du vill använda eller köpa egna hörlurar, sök efter ”Kompatibla hörlurar” bland Vanliga
frågor på tomtom.com/support så hittar du en lista över kompatibla hörlurar.
Om du vill koppla ihop de medföljande Bluetooth-hörlurarna med din klocka gör du följande:
1. Ställ hörlurarna i läget AV.
2. Om du vill gå till ihopkopplingsläget håller du ned knappen i mitten på hörlurarnas fjärrkontroll
i 10 sekunder.
Tips! Blå och röda ljus blinkar omväxlande när hörlurarna är i ihopkopplingsläge.
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Du kan även sätta in en hörlur i ett öra så att du kan höra ljudet under ihopkopplingen.

3. Tryck uppåt från klockskärmen.
Din klocka söker efter hörlurar.

4. Om bara ett par hörlurar hittas startas ihopkopplingen.
Obs! Om fler än ett par hörlurar hittas kan du flytta dig minst 10 m från de andra hörlurarna.
5. När ihopkopplingen mellan klockan och hörlurarna är klar visas en bock med namnet på
hörlurarna.
Nu kan du börja lyssna på musik från din klocka!
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När du startar en aktivitet visas musikskärmen med din aktuella spellista.
Viktigt! Om ihopkopplingen inte lyckades kan du stänga AV dina hörlurar och försöka igen.

Byta öronsnäckor
Vissa TomTom GPS-klockor levereras med egna hörlurar för att lyssna på musik.
De medföljande hörlurarna levereras antingen med medelstora eller stora öronsnäckor monterade
och med andra storlekar i förpackningen.
Om du vill byta öronsnäckorna på de medföljande hörlurarna så att de passar dig drar du bort
snäckan från skaftet och byter på följande vis:

Bära dina hörlurar
Vi vill säkerställa att dina hörlurar sitter bra och inte stör dig när du utför dina aktiviteter.
Om du vill ta på dig de medföljande hörlurarna gör du följande:
1. Håll öronsnäckorna så att den med markeringen L är till vänster om dig och den med
markeringen R är till höger om dig.
Tips! När L och R är på rätt sida om dig kan du sätta i hörlurarna i öronen.
2. Lyft upp hörlurarna över ditt huvud BAKIFRÅN så att sladden hamnar bakom ditt huvud och
din nacke. Sladden bör ligga bakom öronen enligt anvisningarna nedan.
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3. Sätt i öronsnäckorna och dra åt sladden så att den blir åtsittande.

Ladda musik till din klocka
Du kan lagra och spela musik i din TomTom GPS-klocka och lyssna på den under dina aktiviteter.
Din klocka har stöd för följande musikfiltyper:
MP3


Samplingsfrekvens: 16–48 kHz



Bithastighet: 8–320 kbit/s



Mono-/stereokanaler och gemensam stereo.



Artist, spårtitel och spårlängd visas för följande språk: engelska, tjeckiska, danska, tyska,
spanska, franska, italienska, holländska, norska, polska, portugisiska, finska och svenska. För
övriga språk visas information korrekt om alla tecken som används är tillgängliga i ett av
språken som stöds.

AAC


MPEG2 och MPEG4 AAC-LC och HE-AACv2 stöds.



Samplingsfrekvens: upp till 48 kHz



Bithastighet: upp till 320 kbit/s



Mono/stereo/dubbel mono stöds.



Artist, spårtitel och spårlängd stöds inte för AAC-filer.



Klockan kan inte hantera filer med någon typ av DRM-skydd.

Överföring och synkronisering av musik
Du kan överföra hela spellistor med musik från iTunes och Windows Media Player på datorn till din
klocka.
Obs! Du kan inte synkronisera spellistor via Sports-mobilappen.
Gör så här för att synka spellistor med klockan:
1. Anslut musikklockan till datorn.
Sports Connect öppnas och letar efter uppdateringar.
2. Välj fliken MUSIK i Sports Connect.
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Sports Connect letar igenom datorn efter musikspellistor och listar dem till vänster. Om du inte
kan se alla spellistor på datorn i listan klickar du på SKANNA.
3. Klicka på + bredvid en spellista för att kopiera spellistan till klockan.
Du kan nu spela spellistorna i klockan.
Hur mycket musik får plats i klockan?
Det finns ungefär 3 GB utrymme för musik i klockan. Beroende på låtarnas storlek finns det plats
för ungefär 500 låtar.

Spela musik
Du kan lagra och spela musik i din TomTom GPS-klocka och lyssna på den under dina aktiviteter.
Stänga av och slå på hörlurarna
1. Tryck på mittknappen i två sekunder så slås hörlurarna på. Det blå ljuset blinkar två gånger.
2. Tryck på mittknappen i tre sekunder så slås hörlurarna av. Det röda ljuset blinkar två gånger.

Använda hörlurarnas reglage
Om du vill spela musik med hjälp av reglagen på de medföljande hörlurarna gör du följande:
SPELA

Tryck på mittknappen för att spela musik.

PAUSA

Tryck på mittknappen för att pausa musiken.
Tips! Du kan också trycka UPPÅT på klockan för att pausa ett spår.
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VOLYM UPP

Tryck på knappen till höger enligt bilden ovan om du vill höja volymen.

VOLYM NER

Tryck på knappen till vänster enligt bilden ovan om du vill sänka
volymen.

NÄSTA SPÅR

Håll ned knappen till höger i två sekunder för att gå till nästa spår.

FÖREGÅENDE
SPÅR

Håll ned knappen till vänster i två sekunder för att gå till föregående spår.

Använda klockan
Om du vill spela musik med klockan gör du följande:
1. Slå på hörlurarna genom att följa de medföljande instruktionerna.
2. Tryck uppåt från klockskärmen.
Ett spår börjar spelas.
3. Tryck uppåt för att pausa ett spår.
Obs! Du kan inte spela musik medan du simmar eller använder stoppuret.
4. Välj nästa låt genom att trycka höger.
5. Spola i ett musikspår i steg om 10 sekunder genom att trycka länge till vänster eller höger på
klockan.
6. Om mer än tre sekunder av spåret har spelats trycker du vänster om du vill starta om spåret.
Om du trycker vänster igen kommer du till föregående låt.
Tips! När du utför en aktivitet hittar du Musikspelarskärmen högst upp i listan över
mätvärden. Samma spelarreglage gäller.
Tips! Om du vill välja en musikspellista trycker du nedåt när du ser meddelandet STARTA vid
start av en aktivitet. Du kan också välja bland olika spellistor i Inställningar när du inte utför en
aktivitet, eller så kan du trycka nedåt i pausläget.
Obs! Klockan kommer ihåg var du slutade lyssna i ett musikspår eller en ljudbok när du
kopplar ur hörlurarna. Därför kan du fortsätta lyssna därifrån nästa gång.

Säkerhetskopiera musik i din klocka
För att säkerhetskopiera musiken i din klocka utför du följande steg:
Windows
1. Anslut din klocka till datorn.
2. Tryck på Windows-tangenten

+E.

3. Dubbelklicka på din klocka i listan över Enheter med flyttbar lagring. Klockan ska nu listas som
MUSIK.
Obs! Din klocka kanske inte har en etikett eller ett namn utan bara en enhetsbokstav.
4. Dubbelklicka på SportsConnect-mappen.
5. Högerklicka på Musik-mappen och välj Kopiera.
6. Välj en plats på datorn där du vill lagra säkerhetskopian, högerklicka på den och välj Klistra in.
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För att återställa musiken i din klocka utför du följande steg:
1. Klicka på Sports Connect-ikonen i meddelandefältet och klicka på Avsluta.
2. Anslut din klocka till datorn.
3. Tryck på Windows-tangenten.
4. Kopiera din säkerhetskopierade Musik-mapp till Sports Connect-mappen i klockan.
5. Starta om Sports Connect från Alla program > TomTom.

Mac
1. Anslut din klocka till datorn.
2. Öppna Finder.
3. Välj klockan i Finders sidofält. Den ska vara listad som MUSIK.
4. Dubbelklicka på SportsConnect-mappen.
5. Kontrollklicka (högerklicka) på Musik-mappen och välj Kopiera ”Musik”.
6. Välj en plats på din Mac där du vill lagra säkerhetskopian, kontrollklicka (högerklicka) på den
och välj Klistra in objekt.
För att återställa musiken i din klocka utför du följande steg:
1. Anslut din klocka till datorn.
2. Öppna Finder.
3. Klicka på Sports Connect-ikonen i statusfältet och klicka på Avsluta.
4. Kopiera din säkerhetskopierade Musik-mapp till Sports Connect-mappen i klockan.
5. Starta om Sports Connect från Launchpad eller från mappen Program.

Om röstguiden
När du spelar musik guidar en röstguide dig genom de viktiga stegen av din träning.
Röstguiden är påslagen som standard och du hör röstguiden varje gång klockan piper eller
vibrerar med ett meddelande som kräver din uppmärksamhet. När du lyssnar på musik hörs inte
vibreringen i klockan och därför avbryts musiken med ett kort meddelande.
Allmänna meddelanden:


Klocka klar, Demoläge, Bluetooth® fungerar ej vid simning.

Träningspartnermeddelanden:


Zon: i zon, över zon, under zon.



Mål: 50 %, 90 % 100 % och 110 % av målet uppnått.



Tävling: leder, ligger under, förlorade, vann.

Obs! Du kan slå av röstguiden genom att trycka nedåt för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR
och sedan välja PROFIL och trycka höger för att öppna menyn PROFIL. Tryck på RÖST och välj
INGEN.
Du kan också byta språk på röstguiden med samma alternativ RÖST under PROFIL.

Felsökning av hörlurar
Vissa TomTom GPS-klockor levereras med egna hörlurar för att lyssna på musik.
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Om du hör hack eller klick i musiken kan det bero på att din kropp blockerar Bluetooth-signalen
mellan klockan och hörlurarnas reglage.
Prova med att bära klockan på den andra handleden för att förbättra mottagningen och
ljudkvaliteten. Den bästa platsen för klockan är på höger handled.
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Lägga till sensorer
Om sensorer
Sensorer är externa enheter som du kan länka till din klocka för att visa information om din
aktivitet. Två typer av sensorer kan användas med din klocka:


Extern pulsmätare: denna mäter din puls när du tränar. TomToms externa pulsmätare
medföljer vissa produkter och säljs som tillbehör till andra.



Kadens- och hastighetssensor: denna mäter din kadens och hastighet när du cyklar.
TomToms kadens- och hastighetssensor medföljer vissa produkter och säljs som tillbehör till
andra.

Kadens
Kadensen mäter hastigheten som du trampar i varvtal per minut (rpm). På en låg växel kan du ha
en mycket hög kadens men lägre hastighet. På en hög växel kan du ha en låg kadens men en
högre hastighet. Cyklister tränar på att hitta balansen mellan kadens och hastighet som gör att de
kan cykla så effektivt som möjligt.

Extern pulsmätare
Om du vill använda TomToms externa pulsmätare med din klocka gör du följande:
1. Sätt fast mätaren i remmen.

2. Sätt fast remmen runt bröstkorgen, så att mätaren är placerad precis ovanför nederkanten av
bröstbenet.
Se till att mätaren är rättvänd så att ordet TomTom är rättvänt för någon som står mitt emot
dig.
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Tips! Fukta sensorerna på insidan av remmen innan du placerar den runt bröstkorgen. Då
kan mätaren lättare registrera din puls.
3. Från klockskärmen trycker du nedåt.
4. Välj SENSORER och tryck sedan höger.
5. Välj PULS och tryck sedan höger för att slå på den.
6. När du påbörjar en aktivitet ansluts din klocka till pulsmätaren och du ser en hjärtformad ikon
längst ner på skärmen.

När din klocka försöker ansluta till pulsmätaren blinkar hjärtat.
När din klocka försöker ansluta till sensorn för första gången och hittar flera sensorer, så vet
inte klockan vilken sensor den ska anslutas till. Gå till en plats där inga andra sensorer finns
inom klockans räckvidd.
När du väl har anslutit klockan till sensorn en gång kommer klockan alltid att återansluta till din
sensor.
När du tränar kan du välja att visa din puls.
Du kan även använda ett träningsprogram för att träna till en målpuls.
Du kan även använda den externa pulsmätaren med andra Bluetooth® Smart Ready-enheter och
appar. Se dokumentationen som medföljde din produkt eller app för mer information.
För att byta sensorns CR2032-batteri, använd ett mynt för att öppna dess baksida. Batteriet måste
återvinnas eller kasseras enligt lokala lagar och regler.

Kadens- och hastighetssensor
TomToms kadens- och hastighetssensor består av följande delar:

1. Ekermagnet
2. Vevarmsmagnet
3. Kedjestagsmagnet
4. Kabelhållare
Om du vill använda TomToms kadens- och hastighetssensor med din klocka gör du följande:
1. Fäst kedjestagssensorn till cykelns kedjestag med tre av de medföljande buntbanden. Använd
två buntband på sensorns huvuddel och ett band för den mindre delen. Du kanske behöver
justera sensorernas placering, så dra inte åt banden ännu.
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Viktigt: Den mindre delen av sensorn måste vara placerad mot vevarmarna och bör inte
fästas längst upp på kedjestaget. Du kanske måste luta sensorns huvuddel mot hjulet
beroende på din cykel. Du bör göra den här justeringen när du har fäst ekermagneten.

2. Fäst ekermagneten på en av cykelhjulets ekrar. Magneten ska vara vänd mot kedjestaget där
du fäste kedjestagssensorn.

3. Justera ekermagnetens placering och kedjestagssensorn så att ekermagneten passerar
spetsen på kedjestagssensorns huvuddel när hjulet snurrar.
Viktigt: Avståndet mellan kedjestagssensorn och ekermagneten bör inte vara mer än 2 mm
när de passerar varandra. På vissa cyklar kanske du behöver luta sensorns huvuddel mot
hjulet.

81

4. Fäst vevarmsmagneten på en av cykelns vevarmar. Magneten ska vara vänd mot kedjestaget
där du fäste kedjestagssensorn.

Tips: Se till att kadens- och hastighetssensorns olika delar är korrekt monterade på din cykel.
Ekermagneten ska passera kedjestagssensorns huvuddel och vevarmsmagneten ska passera
spetsen på sensorn.

När du har justerat sensorerna så att de är rätt placerade, drar du åt kabelhållaren så att de
sitter säkert på plats.
5. Ställ in hjulstorleken på din klocka för att förbättra exaktheten på sensorns beräkningar.
Hjulstorleken är däckets omkrets i millimeter (mm).
6. Flytta cykeln eller dess vevarm så att minst en av magneterna passerar sensorn. Det här slår
på sensorn.
7. Tryck nedåt från klockskärmen.
8. Välj SENSORER och tryck sedan höger.
9. Välj CYKEL och tryck sedan höger för att slå på den.
10. När du påbörjar ett träningspass ansluts ditt armbandsur till sensorn och du ser en ikon med
en kedjering längst ner på skärmen.

När klockan försöker ansluta till kadens- och hastighetssensorn blinkar kedjeringen.
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När din klocka försöker ansluta till sensorn för första gången och hittar flera sensorer, så vet
inte klockan vilken sensor den ska anslutas till. Gå till en plats där inga andra sensorer finns
inom klockans räckvidd.
När du väl har anslutit klockan till sensorn en gång kommer klockan alltid att återansluta till din
sensor.
När kedjeringsikonen har slutat blinka är din klocka redo att mäta din hastighet och kadens. Du
kan börja cykla utan GPS-fixering men om du vill ha korrekt GPS-spårning ska du vänta på att
GPS-ikonen också slutar blinka innan du påbörjar din cykelaktivitet.
Tips! När du använder kadens- och hastighetssensorn för cykelaktiviteter varnas du när ingen
hastighetsdata tas emot från sensorn.
När du tränar kan du välja att visa din aktuella kadens eller ändra visningen för att se din kadens.
Du kan även använda ett träningsprogram för att träna mot en målkadenszon
Du kan även använda kadens- och hastighetssensorn med andra Bluetooth® Smart Ready-enheter
och appar. Se dokumentationen som medföljde din produkt eller app för mer information.
För att byta sensorns CR2032-batteri, använd ett mynt för att öppna dess baksida. Batteriet måste
återvinnas eller kasseras på korrekt sätt enligt lokala lagar och regler.
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Inställningar
Om Settings (Inställningar)
Tryck nedåt på klockskärmen för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR. De här inställningarna
fastställer din klockas totala funktionssätt. För varje aktivitet finns det även inställningar relaterade
till den aktiviteten.
Följande inställningar är tillgängliga för din klocka:


KLOCKA



SPÅRARE



SPELLISTOR



TELEFON



SENSORER



Flygläge (endast äldre klockmodeller)



ALTERNATIV



PROFIL



STANDARDS

De här inställningarna är tillgängliga för aktiviteter:


Inställningar för Springa



Inställningar för Cykling utomhus



Inställningar för Simma



Inställningar för Löpband



Inställningar för Gym



Inställningar för Cykling inomhus

Klocka
Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR, väljer sedan KLOCKA
och trycker höger för att öppna menyn KLOCKA.
LARM
Välj LARM för att slå på och av varningarna och för att ställa in alarmtid.
När alarmet ljuder kan du välja att stänga av det eller aktivera viloläge. Om du sätter alarmet på
viloläge ringer det igen efter 9 minuter.
TID
Välj TID för att ställa in tiden på din klocka. Tiden ställs in antingen med 12- eller
24-timmarsklockan, beroende på inställningen för 24T.
Tips! Klockan använder en UTC-tidsstämpel (Coordinated Universal Time) för aktivitetsmätning
dygnet runt. Det här ställs automatiskt in av fabriken, Sports mobilapp, Sports Connect eller
GPS. Klockan får datumet baserat på UTC. Du kan bara ändra datum genom att ändra tid.
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24T
Välj 24T för att växla mellan att använda 12-timmarsklockan och 24-timmarsklockan för att visa och
ställa in tiden. Tryck höger för att växla mellan PÅ och AV för den här inställningen.

Spårare
Stänga av aktivitetsmätning
Tryck nedåt från klockskärmen på klockan för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR och välj sedan
SPÅRARE.Aktivitetsmätning är PÅ som standard så välj AV om du vill stänga av aktivitetsmätning.
MÅL
Tryck nedåt från klockskärmen på klockan för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR och välj sedan
SPÅRARE. Tryck höger för att välja MÅL.
Mer information finns under Ställa in ett dagligt aktivitetsmål.
SÖMN
Tryck nedåt från klockskärmen på klockan för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR och välj sedan
SPÅRARE. Tryck höger för att välja SÖMN och tryck sedan höger igen för att stänga av eller slå på
sömnspårning.
Obs! Du kan inte ställa in ett sömnmål.

Spellistor
Välja en spellista när du startar en aktivitet
1. Tryck höger från klockskärmen.
2. Välj en av aktiviteterna och tryck sedan höger.
3. När du ser ”vänta” eller ”kom igång” trycker du nedåt.
4. Välj SPELLISTOR.
5. Välj en spellista.
Välja en spellista när du inte håller på med någon aktivitet
Tryck nedåt från klockskärmen på klockan för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR och välj sedan
SPELLISTOR. Välj en spellista.

Sensorer
Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR, väljer sedan
SENSORER och trycker höger för att öppna menyn SENSORER.
Du kan slå på och av två typer av sensorer:


PULS: det här är en inbyggd eller en extern pulsmätare.



CYKEL: det här är en kadens- och hastighetssensor.

Du kan också kalibrera kompassen:
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KOMPASS: det här är en inbyggd kompass som behöver kalibreras när du använder klockan
för första gången och regelbundet därefter för att bibehålla noggrannheten.
Tips! För att hjälpa din klocka att gå 20 % längre på en batteriladdning kan du stänga av
sensorer som du inte använder. Din klocka fortsätter att söka efter sensorer även om du inte
använder en sensor.

Du kan kontrollera om en pulsmätare arbetar utan att starta en aktivitet. Se Testa en pulsmätare.

Testa en pulsmätare
Du kan kontrollera om en pulsmätare arbetar utan att starta en aktivitet. Gör följande:
1. Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR.
2. Välj SENSORER och tryck höger för att öppna menyn SENSORER.
3. Välj PULS och tryck höger.
Du ser PÅ, AV eller EXTERN. Om inställningen är inställd till PÅ eller EXTERN ser du bpm,
vilket innebär att din puls mäts i slag per minut.
Du ser då antingen din puls som visas omedelbart eller streck som blinkar för att visa att
klockan söker efter pulsmätaren.
Tips! När pulsen detekteras, förblir pulsmätaren aktiv i 30 sekunder om du vill starta en
aktivitet direkt.

Telefon
Information om varför du skulle vilja koppla ihop din klocka med din telefon eller mobila enhet
finns i appen TomTom Sports.
Läs mer i avsnittet Koppla ihop med din mobila enhet om du vill koppla ihop din klocka med en
telefon eller mobil enhet.
Ställa in notiser från din mobila enhet
Viktigt! Alternativet Notiser är endast tillgängligt när SYNKRONISERING är PÅ.
Du kan ställa in vilka telefonmeddelanden som ska visas på din klocka. Du kan välja att bli
meddelad om inkommande samtal och sms eller stänga av meddelanden.
Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna skärmen INSTÄLLNINGAR, väljer sedan
TELEFON och trycker höger. Välj HANTERA och sedan NOTISER.
Välj PÅ för att få notiser på klockan från din mobila enhet eller AV om du vill stänga av notiserna.
Klockan visar en ”Stör ej”-ikon (telefon med ZZZ) på klockskärmen när notiserna är avstängda.
Ställa in synkroniseringen av aktiviteter
Med den här inställningen kan du ändra när och hur dina aktiviteter laddas upp till ditt TomTom
Sports-konto.
Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna skärmen INSTÄLLNINGAR, väljer sedan
TELEFON och trycker höger. Välj HANTERA och sedan SYNKRONISERING. Välj bland följande
alternativ:
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PÅ: Dina aktiviteter synkroniseras automatiskt till ditt Sports-konto när du öppnar
Sports-appen, under förutsättning att din klocka och mobilenhet är parkopplade med varandra. Synkronisering sker också i bakgrunden när appen är stängd.



AV (tidigare ”Flygläge”): Med den här inställningen sparar du batteri utan att du behöver ta
bort parkopplingen från din klocka. Ingen synkronisering sker, varken manuellt eller automatiskt, och du får inga notiser.



MANUELL: Med inställningen MANUELL måste du trycka på en knapp på klockan för att väcka
den. Synkronisering sker då när Sports-appen öppnas. Med det här alternativet kan du också
styra batterianvändningen. Du får inga notiser.

Flygläge
Obs! Finns endast på äldre klockmodeller. Läget har tagits bort på nyare modeller eftersom
TomTom GPS-klockor inte avger strålning som kan störa ett flygplans system.
Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna skärmen INSTÄLLNINGAR, väljer FLYGLÄGE
och trycker sedan höger.

Tryck uppåt eller nedåt för att växla till flygläge.
När flygläget är på visas en flygplansikon på klockskärmen och alla Bluetooth-anslutningar
inaktiveras.
För att stänga av flygläget trycker du uppåt eller nedåt igen.

Alternativ
Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR, väljer sedan
ALTERNATIV och trycker höger för att öppna menyn ALTERNATIV.
ENHETER
Välj ENHETER för att ställa in distans- och viktenheter som används på din klocka. Du kan välja alla
kombinationer av kilometer eller miles och kilo eller pund.
KLICKA
Välj KLICKA för att ställa in vad din klocka utför när du går igenom menyerna. Din klocka kan göra
ett klickande ljud som du kan stänga av eller slå på.
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DEMO
Välj DEMO för att slå på och stänga av demoläget. I demoläget fungerar din klocka som om den
hade en GPS-fixering och du tränar, även om du inte gör det. Eventuella aktiviteter som slutförs i
demoläget läggs inte till i historiken för dina aktiviteter.
NATT
Välj NATT för att stänga av och slå på nattläget. Om nattläget är på tänds bakgrundsbelysningen
och förblir på under en aktivitet. När du avslutar aktiviteten släcks ljuset igen.
Obs! Batteriet tar slut mycket fortare än normalt om du använder nattläget medan du tränar.
Lås
Välj Lås för att slå på och stänga av låsfunktionen för aktiviteter. Låsfunktionen förhindrar att din
aktuella aktivitet pausas eller stoppas om du av misstag trycker vänster.

Profil
Från klockskärmen trycker du nedåt för att öppna menyn INSTÄLLNINGAR, väljer sedan PROFIL
och trycker höger för att öppna menyn PROFIL.
Välj följande alternativ för att ställa in dina uppgifter i varje läge:


SPRÅK



RÖST



VIKT



LÄNGD



ÅLDER



KÖN

Information från din profil används för följande:


Att beräkna antal kalorier som du förbränner under en aktivitet.



Att ställa in pulsen för dig i pulsträningszonerna. Zonerna beräknas av ditt TomTom
Sports-konto.



För att beräkna din steglängd om du tränar på ett löpband.

SPRÅK
Välj SPRÅK för att ställa in språket som används för menyer och meddelanden på din klocka.
RÖST
Välj RÖST om du vill ändra språk på röstguiden eller stänga av den.

Standards
Om du vill se certifieringsinformation på din klocka trycker du nedåt från klockskärmen för att
öppna menyn INSTÄLLNINGAR.
Välj STANDARDER och tryck sedan höger för att bläddra igenom certifieringsinformationen.
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TomTom Sports-konto
Ditt TomTom Sports-konto är en central lagringsplats för all din tränings- och motionsinformation.
För att skapa ett konto klickar du på knappen i TomTom Sports Connect eller går direkt till
webbplatsen: mysports.tomtom.com
Som du kan se från diagrammet nedan kan du överföra dina aktiviteter till ditt Sports-konto
antingen via TomTom Sports Connect eller appen TomTom Sports.

Om du överför dina aktiviteter till ett TomTom Sports-konto kan du lagra, analysera och visa dina
tidigare aktiviteter. Du kan visa rutterna du har slutfört och alla mätvärden kopplade till dina
aktiviteter.
Via TomTom Sports Connect på datorn kan du också välja att överföra dina aktiviteter till ditt konto
på andra sportwebbplatser.
Obs! Om du använder ett exportfilformat som CSV, FIT eller TCX, ska du inte använda
mobilappen TomTom Sports för att överföra aktiviteter till andra sportwebbplatser. Alla
automatiska överföringar, som exempelvis använder Runkeeper, kommer dock att fungera.
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TomTom Sports Connect
TomTom Sports Connect gör följande:


Hjälper dig att ställa in din klocka.



Uppdaterar programvaran på din klocka när nya versioner blir tillgängliga.



Överför din aktivitetsinformation till ditt TomTom Sports-konto eller någon annan
sportwebbplats som du väljer. Just nu kan vi överföra aktivitetsinformation till Endomondo,
Strava, MapMyFitness, RunKeeper, Jawbone och Nike+.
TomTom Sports Connect kan även överföra aktivitetsinformation till din dator i ett antal
filformat.
Se: Exportera dina aktiviteter till andra webbplatser och filtyper



Överför alla inställningar du gör på TomTom Sports till klockan.



Uppdaterar QuickGPSfix-informationen på din klocka.

Installera TomTom Sports Connect
Du kan ladda ner TomTom Sports Connect utan kostnad här: tomtom.com/123/
När du har installerat det ansluter du din klocka till datorn med dockningsstationen.
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TomTom Sports-appen
Viktigt! Titta i användarhandboken till TomTom Sports-appen på TomToms webbplats.
TomTom Sports-appen gör följande:


Överför din aktivitetsinformation till ditt TomTom Sports-konto automatiskt när du är inom
räckhåll för din telefon. Se: Exportera dina aktiviteter till andra webbplatser och filtyper



Överför alla inställningar du gör på TomTom Sports till klockan.



Uppdaterar dina anpassade träningspass, rundor och QuickGPSfix-informationen på din
klocka.



Är ett alternativ till TomTom Sports Connect för överföring av aktivitetsinformation till ditt
Sports-konto och uppdatering av QuickGPSfix.

Telefoner och mobila enheter som stöds
iOS
TomTom Sports-appen stöds på alla Apple iPhone, iPod Touch och iPad med iOS 8 eller senare.
Android
TomTom Sports-appen kräver Bluetooth Smart (eller Bluetooth LE) och Android 4.4 eller senare
för att kommunicera med klockan. Flera Bluetooth Smart-aktiverade Android-enheter har testats
för att bekräfta att de är kompatibla med Sports-appen. Du kan också kontrollera telefonens
kompatibilitet med Sports-appen på Google Play Store.
Obs! Du kan koppla ihop klockan med flera olika Android Lollipop-enheter (eller senare versioner)
för att överföra aktiviteter. Läs mer om kompatibilitet på Google Play Store.
Viktigt! Du måste uppdatera din Sports-mobilapp till version 1.3.0 för Android och 1.0.9 för iOS
(eller senare). Efter uppdateringen måste du koppla ihop klockan med din smartphone på nytt.
Innan du använder appen TomTom Sports
Du kan ladda ner TomTom Sports-appen kostnadsfritt från din vanliga appbutik eller genom att gå
till tomtom.com/app.
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Tillägg
VARNINGAR OCH ANVÄNDNING
Viktigt! Läs innan användning!
Om du inte följer de här varningarna och instruktionerna kan det leda till dödsfall eller allvarliga
skador. Om du inte ställer in, använder eller sköter om enheten på rätt sätt kan det öka risken för
allvarliga skador eller dödsfall, eller att enheten skadas. Dessa varningar och instruktioner gäller
alla TomTom Sports-produkter om inte annat uttryckligen anges.
Användning och noggrannhet
Enheten övervakar puls, mäter kroppssammansättning (endast vissa modeller), räknar steg,
förbrända kalorier, sträcka, aktiv tid och sömn. Med dessa data upprätthåller du en aktiv livsstil.
Den information som tillhandahålls är en god uppskattning av din aktivitet. Störningar av signalen
från externa källor, dålig kontakt med handleden och andra faktorer kan göra dataregistreringen
mindre exakt. Ta måtten vid samma tidpunkt på dagen, under samma förhållanden och följ
instruktionerna i förpackningen och i de vanliga frågorna online.
GPS (Global Positioning System)
GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat system som tillhandahåller information om
plats och tid över hela världen. GPS drivs och kontrolleras av den amerikanska regeringen som
ansvarar helt för dess tillgänglighet och noggrannhet. Förändringar i tillgängligheten och
noggrannheten hos GPS, eller förändrade miljövillkor, kan påverka den här enhetens funktion.
TomTom tar inget ansvar för tillgängligheten och noggrannhet hos GPS.
Varning – det här är inte en medicinsk enhet
Det här är inte en medicinsk enhet. Informationen som ges är inte medicinsk rådgivning och är
inte avsedd att bota, behandla eller förebygga sjukdom. Rådgör med en läkare innan du börjar ett
träningsprogram.
Varning för hög volym – TomToms trådlösa hörlurar
Lyssna inte med hög volym i hörlurarna under en lång tid. Långvarig exponering för högt ljud kan
orsaka hörselnedsättning.
Varning – enheter med funktionen kroppssammansättning
Använd inte den här enheten om du är gravid eller har en pacemaker eller någon annan
implanterad medicinsk enhet. Enheten innehåller elektroder som kan störa signalen från den
medicinska enheten.
Varning – pulsmätare
Om du har en pacemaker eller någon annan inopererad elektronisk enhet ska du rådgöra med en
läkare eller enhetens tillverkare innan du använder produkten. Enheten innehåller sensorer/magneter som kan störa signalen.
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Kvävningsrisk
Det här är ingen leksak. Enheten och tillbehören innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk. Ej lämplig för barn. Sök läkarhjälp omedelbart om någon råkar svälja enheten.
Stänksäker – fitness trackers
Stänk- och duschsäker (IPX7) om den bärs och används korrekt. Sänk inte ner i vatten (till exempel
simning, surfing, bad).
GPS-klockornas vattentålighet
Vattentåligheten på 40 m (5 ATM) beror på vattentryck, salthalt, djup, föroreningar, temperatur
och andra miljöfaktorer. Hastiga rörelser vid 40 m (5 ATM) kan skada enheten.
Varning – navigering i terräng
Enheten kan föreslå rutter som leder dig bort från vägen. Dessa rutter är avsedda som hjälpmedel.
Använd sunt förnuft och var uppmärksam på omgivningen och väderförhållanden. Se till att ha
lämplig utrustning och tillräcklig erfarenhet innan du tar dig an en ny eller svår rutt. Följ aldrig en
rutt som kan försätta dig eller andra trafikanter i fara eller som medför att du bryter mot lagen.
Sköta om sportenheten
Vi rekommenderar att du rengör enheten en gång i veckan. Torka av enheten med en fuktig trasa.
Använd mild tvål för att avlägsna olja och smuts. Utsätt inte enheten för starka kemikalier, som
bensin, lösningsmedel, aceton, alkohol, solskyddsprodukter eller insektsmedel. Kemikalier kan
skada enhetens hölje, fodral och yta. Om enheten har en pulsmätare bör du vara försiktig med
pulsmätarområdet och se till att det inte repas. Efter att enheten har varit nedsänkt i vatten (endast
vattentåliga enheter) bör du ta bort modulen från bandet, skölja båda med rent vatten och torka av
dem med en mjuk trasa. Se till att laddningsporten och kabeln är rena och torra innan du ansluter
dem.
Fitnessålder (endast vissa modeller)
Den här produkten använder avancerad pulsanalys som tillhandahålls av Firstbeat.
ENHETS- OCH BATTERISÄKERHET
Din enhet
Enheten får inte demonteras, krossas, böjas, deformeras, punkteras eller flisas. Placera, förvara
eller lämna inte enheten i fuktiga, våta och/eller korrosiva miljöer, på en plats med hög temperatur,
i eller i närheten av en värmekälla, i direkt solljus, i en mikrovågsugn eller i en tryckbehållare.
Undvik att tappa enheten. Om enheten tappas och du misstänker att den är skadad ska du
kontakta kundtjänst. Använd endast enheten med den medföljande kabeln. Utbytesdelar som är
godkända av TomTom hittar du på tomtom.com.
Enhetsbatteri (ej utbytbart)
Den här produkten innehåller ett ej utbytbart litium-polymerbatteri. Försök inte att sticka hål på,
föra in främmande föremål i, öppna eller demontera batteriet. Utsätt inte för vatten eller andra
vätskor, eld, explosioner eller andra faror. Kortslut inte ett batteri och låt inte elektriskt ledande
objekt komma i kontakt med batteriets poler. Om inte batteriet kan bytas av användaren, försök
inte att byta ut eller ta bort batteriet. Gå istället till en specialist.
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Varning: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett av fel typ. Kontakta kundtjänst om du har
problem med batteriet.
Den angivna batteritiden är den längsta möjliga batteritiden vilken baseras på en genomsnittlig
användarprofil, och den kan endast uppnås under specifika atmosfäriska förhållanden. Läs mer i
de vanliga frågorna online.
Om du inte följer de här riktlinjerna kan det leda till att batteriet läcker batterivätska, blir varmt,
exploderar eller antänds och orsakar personskador eller skador på produkten. Om batteriet läcker
och du kommer i kontakt med vätskan ska du skölja ordentligt med vatten och uppsöka läkarhjälp.
Laddning sker inte vid temperaturer under 0 °C/32 °F eller över 45 °C/113 °F.
Batteriavfallshantering
Produkten innehåller ett batteri som måste återvinnas eller kasseras enligt lokala lagar och regler.
Skydda miljön genom att inte kasta som hushållsavfall.

WEEE – elektronikavfallshantering
I EU/EEA är den här produkten och/eller dess förpackning märkta med symbolen av en överkryssad soptunna i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU (WEEE). Produkten ska inte hanteras som
hushållsavfall eller slängas i hushållssoporna. Kassera produkten genom att återlämna den till
försäljningsplatsen eller till din lokala insamlingsplats för återvinning.
Det kan hända att den överkryssade soptunnan har en annan betydelse på platser utanför EU/EEA.
Mer information om regionala återvinningsalternativ kan efterfrågas hos lokala myndigheter med
ansvar för avfallshantering och återvinning. Det är slutanvändarens ansvar att följa lokal
lagstiftning vid kassering av denna produkt.

Drifttemperaturer
Drifttemperaturer: -20 °C till 60 °C. Utsätt inte enheten för temperaturer som ligger utanför det här
intervallet.
CE-märkning och radioutrustningsdirektivet

Enheten kan användas i alla EU-medlemsstater. Bluetooth-frekvensbanden inom vilka den här
enheten fungerar är 2 402 till 2 480 MHz och den högsta RF-stråleffekten inom dessa band är
5,5 dBm. Härmed förklarar TomTom att TomTom Sports-enheten av radioutrustningstyp följer
direktivet 2014/53/EU. Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande
internetadress: http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/
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Federal Communication Commission Interference Statement
Den här enheten uppfyller avsnitt 15 i FCC-reglerna. Följande villkor gäller för användningen: (1)
denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste godta eventuella
mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion.
Den här enheten har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet
med avsnitt 15 i FCC-reglerna. De här gränserna har utformats för att tillhandahålla skäligt skydd
mot skadlig störning i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut
radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, kan den
orsaka störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte
kan förekomma i en viss installation. Om utrustningen verkar orsaka störningar i radio- eller
TV-mottagning, kan detta fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på. Användaren
bör därefter försöka åtgärda störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
– Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
– Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
– Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
– Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker för att få hjälp.
FCC ID Fitness trackers: S4L1AT00
FCC ID GPS-klockor: S4L4REM, S4L4RFM
FCC ID Bluetooth-sportheadset: S4L4R01
IC ID Fitness trackers: 5767A-1AT00
IC ID GPS-klockor: 5767A-4REM, 5767A-4RFM
IC ID Bluetooth-sportheadset: 5767A-4R01
FCC-varning
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen tillåts av den part som ansvarar för konformiteten kan orsaka att användarens rätt att använda utrustningen upphör.
Sändaren får inte vara sammonterad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller
sändare.
Utlåtande om strålningsexponering
Produkten uppfyller exponeringsgränsen för bärbara RF-enheter som gäller för en okontrollerad
miljö och är säker att använda på ett ändamålsenligt sätt enligt beskrivningen i den här handboken. RF-exponeringen kan minskas ytterligare om produkten hålls så långt borta från användarens kropp som möjligt eller om produkten ställs in på en lägre uteffekt om en sådan funktion
finns.
Ansvarig part i Nordamerika
TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803, Tel: 866 486-6866 val 1
(1-866-4-TomTom)
Emissionsinformation för Kanada
Följande två villkor gäller för användningen:


Den här enheten får inte orsaka störningar.
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Enheten måste godta eventuella störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad
användning av enheten.

Användningen är underställd villkoret att den här enheten inte orsakar skadliga störningar. Denna
digitala apparat i klass B, motsvarar kanadensiska ICES-003 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Funktionen
Välja landskod är avaktiverad för produkter som säljs i USA eller Kanada. Utrustningen är
certifierad enligt kraven i RSS-247 för 2,4 GHz.
Industry Canada-meddelande:
Den här enheten överensstämmer med ISED:s licensbefriade RSS-standarder. Följande villkor
gäller för användningen: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet
måste godta eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad
funktion.
Utlåtande om strålningsexponering:
Produkterna uppfyller Kanadas exponeringsgräns för bärbara RF-enheter som gäller för en
okontrollerad miljö och är säkra att använda på ett ändamålsenligt sätt enligt beskrivningen i den
här handboken. RF-exponeringen kan minskas ytterligare om produkten kan hållas så långt borta
från användarens kropp som möjligt eller om produkten ställs in på en lägre uteffekt om en sådan
funktion finns.
Certifiering för Australien

Denna produkt har en överensstämmelsemärkning (RCM) för att visa att den uppfyller gällande
australisk lagstiftning.
Certifiering för Nya Zeeland
Denna produkt är märkt med R-NZ för att visa att den uppfyller gällande lagar i Nya Zeeland.
Kundtjänstkontakt för Australien och Nya Zeeland
Australien: 1300 135 604

Nya Zeeland: 0800 450 973

Modellnummer
TomTom GPS-klocka: 4REM
TomTom GPS Cardio-klocka: 4RFM
TomTom GPS-klocka, kabel: 4R00
TomTom Fitness trackers: 1AT00
TomTom Bluetooth-sportheadset: 4R01
TomTom Sports-appen
Tillgång till TomTom Sports-appen krävs för att använda vissa funktioner i den här produkten.
Tillbehör som medföljer
USB-laddkabel, hörlurar för vissa modeller, användarhandbok
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Villkor, garanti och licensavtal
Våra villkor och bestämmelser, inklusive våra begränsade garanti och licensavtal, gäller för den
här produkten. Läs mer på tomtom.com/legal.
Hur TomTom använder din information
Information om hur personlig information används hittar du på: tomtom.com/privacy.
Certifieringsinformation för användaren
Om du vill se certifieringsinformation på din klocka trycker du nedåt från klockskärmen för att
öppna menyn Inställningar. Välj Standarder och tryck sedan höger för att bläddra igenom
certifieringsinformationen.
För headsetet, se etiketten på kabeln som öronsnäckorna sitter på.
För trackern, se den här handboken.
Obs! Certifieringsinformationen som hänvisas till i det här tillägget kanske inte gäller din
produkt. Om ett visst avsnitt är produktspecifikt anges de produkter det gäller för.
Ursprungsland
Den här enheten tillverkades i Kina.
Tillverkningsår
Tillverkningsår: 2017
Triman-logotypen

BF-klassad utrustning

Tillverkarens kontaktuppgifter
TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, Tel: +31
(0)20 757 5000
Certifiering för Kina
CMIIT ID TomTom Fitness trackers (1AT00): 2016DJ4417
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CMIIT ID TomTom GPS-klocka (4REM): 2015DJ4909
CMIIT ID TomTom GPS-klocka Cardio (4RFM): 2015DJ4910
CMIIT ID TomTom Bluetooth-sportheadset (4R01): 2016DJ498

RoHS för Kina
TomTom Fitness trackers: 1AT00/TomTom Bluetooth-sportheadset: 4R01/TomTom
GPS-klocka, kabel: 4R00

TomTom GPS-klocka: 4REM/TomTom GPS-klocka: 4RFM

Importör för Taiwan
建達國際股份有限公司
新北市新店區中正路 531 號 5 樓
Tel: (02) 2219-1600
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Certifiering för Taiwan
NCC ID TomTom Fitness trackers: CCAI17LP0430T1
NCC ID TomTom GPS-klockor: CCAI15LP1840T6
NCC ID TomTom Bluetooth-sportheadset: 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。
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。
Certifiering för Singapore

Certifiering för Indien
Certifikat-ID (1AT00): NR-ETA/4696 Fitness Tracker
Certifikat-ID (4REM): NR-ETA/3393 TomTom GPS-klocka
Certifikat-ID (4RFM): NR-ETA/3405 TomTom GPS-klocka Cardio
Certifikat-ID (4R01): ETA-3123/16-RL0 TomTom Bluetooth-sportheadset
Certifiering för Sydafrika
På de här produkterna visas ICASA-logotypen i syfte att visa att de uppfyller alla sydafrikanska
certifieringar för radioutrustning.
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TomTom Fitness trackers:

TomTom GPS-klockor:

TomTom Bluetooth-sportheadset:

Certifiering för Brasilien
Följande ANATEL 506-meddelande gäller för alla enheter som omfattas av detta juridiska tillägg
och har certifierats före den 27 augusti 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."
Följande ANATEL 680-meddelande gäller för alla enheter som omfattas av detta juridiska tillägg
och har certifierats efter den 27 augusti 2017.
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados". Detta översätts inofficiellt till: ”Den här
enheten får inte skyddas mot skadlig störning och kan inte orsaka störningar i auktoriserade
system”
TomTom Fitness trackers:

100

TomTom GPS-klockor:

TomTom Bluetooth-sportheadset:

Certifiering för Förenade Arabemiraten

Certifiering för Japan
TomTom Fitness trackers: R-201-160580
TomTom GPS-sportklockor: R-201-152769
TomTom Bluetooth-sportheadset: R-204-620243

Certifiering för Sydkorea
TomTom Fitness trackers: MSIP-CRM-NSW-1AT00
TomTom GPS-sportklockor: MSIP-CMM-NSW-4RFM

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
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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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Copyrightinformation
© 1992 - 2017 TomTom. Med ensamrätt. TomTom och "tvåhandslogotypen" är registrerade
varumärken som tillhör TomTom N.V. eller något av våra dotterbolag.
Öppen källkod
Programvaran som medföljer produkten innehåller upphovsrättsskyddad programvara som
omfattas av GPL-licensen. Ett exemplar av den licensen finns i licensavsnittet. Du kan hämta
fullständig motsvarande källkod från oss i upp till tre år efter vår sista leverans av produkten.
Besök tomtom.com/gpl för mer information eller kontakta din lokala TomTom-kundtjänst via
tomtom.com/support. Vi sänder en cd-skiva med motsvarande källkod till dig på begäran.
Teckensnitt
Linotype, Frutiger och Univers är varumärken som tillhör Linotype GmbH registrerat på U.S. Patent
and Trademark Office och kan vara registrerade i vissa andra jurisdiktioner.
MHei är ett varumärke som tillhör The Monotype Corporation och kan vara registrerat i vissa
jurisdiktioner.
Android, Google Earth och emblemet "Get it on Google Play"
Android, Google Earth, Google Play, Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.
TWITTER
TWITTER, TWEET, RETWEET och Twitter-logotypen är varumärken som tillhör Twitter, Inc. eller
dess närstående företag.
Apple, iPhone, iTunes, iPad, iPad mini, iPod touch, Mac och märket ”Download on the App
Store”
Apple, iPhone, iTunes, iPad, iPad mini, iPod touch, Mac och Apple-logotypen är varumärken som
tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör
Apple Inc.
Bluetooth®

Ordmärken och logotyper för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG,
Inc., och all användning av sådana märken av TomTom sker under licens. Andra varumärken och
handelsnamn tillhör respektive ägare. Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques
déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par TomTom sous licence. Les autres marques et
noms de marque sont la propriété de leur détenteur respectif.
AES-kod
Programvaran som medföljer den här produkten innehåller AES-kod enligt upphovsrätt (c)
1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. Med ensamrätt.
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Avtalsvillkor:
Vidaredistribuering och användning av den här programvaran (med eller utan ändringar) tillåts
utan betalning av avgifter eller royalty förutsatt att följande villkor uppfylls:
Distribueringar av källkoden måste innehålla copyrighttexten ovan, den här villkorslistan och
nedanstående ansvarsfriskrivning.
Binära distribueringar måste innehålla copyrighttexten ovan, den här villkorslistan och
nedanstående ansvarsfriskrivning i sin dokumentation.
Namnet på upphovsmannen används inte för att godkänna produkter som skapats med den här
programvaran utan särskilt skriftligt tillstånd.
Kaloriberäkningar
Kaloriberäkningar i den här produkten baseras på MET-värden från:
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: en andra
uppdatering av koder och MET-värden. Medicine and Science in Sports and Exercise,
2011;43(8):1575-1581.
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