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Bine ați venit
Acest manual de utilizare explică tot ce trebuie să știți despre noul dvs. TomTom Touch Fitness Tracker.
Ce este mai exact un tracker de fitness?
Dispozitivul dvs. TomTom Touch vă monitorizează activitățile ȘI compoziția corporală. Compoziția
corporală este un indicator esențial al condiției dvs. fizice. De obicei, când oamenii fac exerciții fizice,
ei urmăresc să își reducă procentajul de grăsime corporală și să își crească procentajul muscular. Cu
dispozitivul TomTom Touch, vă puteți monitoriza compoziția corporală, nu doar pașii pe care îi faceți.
Care sunt caracteristicile cheie?
Dispozitivul dvs. TomTom Touch are un ecran tactil și poate monitoriza pașii, caloriile, timpul activ,
distanța, somnul, ritmul cardiac și compoziția corporală.
Sfat: Cu toate că acest produs este un produs TomTom, nu are GPS, astfel nu oferă funcția de navigare.
În cazul în care doriți un produs care să vă înregistreze pe hartă traseele de alergat și cele pentru mersul
pe bicicletă, și care să aibă o funcție de calculare precisă a vitezei, a ritmului de mers și a distanței,
încercați un ceas TomTom GPS Sports.
Iată câteva puncte de plecare utile din acest Manual de utilizare:
▪
▪
▪
▪
▪

Pornire rapidă
Despre trackerul dvs. de fitness
Cum să purtați trackerul de fitness
Încărcarea trackerului de fitness
Trackerul dvs. fitness și apa

Sfat: De asemenea, există o secțiune de întrebări frecvente (FAQs) la tomtom.com/support. Selectați
din listă TomTom Touch Fitness Tracker sau introduceți un termen de căutare.
Sperăm că veți citi cu plăcere despre și, cel mai important, că vă veți distra în timp ce vă intrați în formă
cu ajutorul noului dvs. TomTom Touch!
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Trackerul dvs. de fitness
Despre trackerul dvs. de fitness

1. Închiderea curelei - introduceți ambele cuie în găurile de pe curea pentru a vă asigura că trackerul
dvs. de fitness este bine fixat.
2. Ecran tactil - glisați cu degetul pe ecranul tactil pentru prezentarea generală a valorilor monitorizării
activității dvs. și a diferitelor moduri disponibile.
Glisați în JOS pentru a trece la ecranele de deasupra ecranului ceasului. Aceste ecrane sunt:
▪ Modul Sport
▪ Compoziție corporală
▪ Ritm cardiac
Glisați în SUS pentru a trece la ecranele de sub ecranul ceasului. Aceste ecrane sunt:
▪ Pași
▪ Energie sau calorii consumate
▪ Distanță
▪ Timp activ
▪ Durata somnului
Sfat: De asemenea, toate aceste ecrane arată și progresul în raport cu un obiectiv, în cazul în care
acesta a fost setat.
3. Pictograma obiectiv circular - dacă aveți un obiectiv pentru o activitate zilnică, o pictogramă pentru
obiectiv circular va fi afișată deasupra valorii alese de dvs. sau deasupra ceasului, indicând, de
exemplu, pașii. Această pictogramă a obiectivului se va umple pe măsură ce vă apropiați de atingerea
obiectivului.
Sfat: Există un obiectiv presetat de 10.000 de pași.
Ecranul ceasului - atunci când vă activați dispozitivul prin atingerea ecranului, vedeți ecranul
ceasului care afișează ora. Glisați în sus sau în jos din ecranul ceasului pentru a vedea valorile și
modurile.
5. Buton - butonul este folosit pentru a activa dispozitivul, pentru a măsura compoziția corporală și
pentru a porni și opri înregistrarea în modul Sport.
4.

Notă: Pentru a mișca ecranul tactil, treceți cu degetul de-a lungul ecranului tactil de sus până jos pentru
a glisa în JOS sau treceți cu degetul de jos în sus pentru a glisa în SUS.
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Cum să purtați trackerul de fitness
Felul în care vă purtați dispozitivul TomTom Touch este important, deoarece acest lucru poate afecta
performanța Senzorului de ritm cardiac și rezultatele compoziției dvs. Pentru mai multe informații
despre modul în care funcționează acest senzor, consultați secțiunea Senzorul de ritm cardiac.
Dacă întâmpinați probleme în a citi corect ritmul cardiac sau în a măsura compoziția corporală, asigurațivă că purtați dispozitivul TomTom Touch după cum urmează:
▪
▪

Cureaua strânsă, însă nu atât de strânsă încât să fie incomod de purtat.
Plasat deasupra încheieturii mâinii.

▪

Veți obține cele mai precise rezultate de la senzorul de ritm cardiac după ce v-ați făcut încălzirea.
Important: Pentru a îmbunătăți precizia, STAȚI NEMIȘCAT până ritmul dvs. cardiac este detectat.

Curățarea trackerului de fitness
Se recomandă să curățați dispozitivul TomTom Touch o dată pe săptămână, în cazul în care îl utilizați în
mod frecvent.
▪ Ștergeți dispozitivul TomTom Touch cu o cârpă umedă, dacă este nevoie. Folosiți un săpun delicat
pentru a îndepărta grăsimea sau mizeria.
▪ Nu expuneți dispozitivul TomTom Touch la produse chimice puternice, cum ar fi benzina, solvenții
de curățat, acetona, alcoolul sau insecticidele. Produsele chimice pot deteriora dispozitivul de
etanșare, carcasa și suprafața finisată a dispozitivului.
▪ Curățați zona senzorului de ritm cardiac și plăcuțele de conectare cu săpun delicat și apă, dacă este
nevoie.
▪ Nu zgâriați zona senzorului de ritm cardiac. Protejați-o împotriva deteriorării.
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Senzorul de ritm cardiac
Dispozitivul TomTom Touch are un senzor de ritm cardiac încorporat pentru a vă ajuta să vă antrenați
mai eficient.
Modul de funcționare a senzorului
Ritmul dvs. cardiac este măsurat prin utilizarea luminii pentru a măsura schimbările în circulația dvs.
sanguină. Acest lucru este realizat pe partea de sus a încheieturii, prin emiterea luminii prin piele pe
capilarele aflate chiar sub piele și prin detectarea schimbărilor reflexiilor luminii.
Performanța senzorului de ritm cardiac nu este afectată de procentajul de grăsime corporală sau de
părul de pe corp. Totuși, aceasta ESTE afectată de poziția dispozitivului TomTom Touch pe încheietura
dvs., de culoarea și tipul pielii dvs., precum și dacă v-ați făcut încălzirea sau nu.
Utilizarea senzorului de ritm cardiac
Pentru a obține cele mai bune performanțe ale senzorului de ritm cardiac, consultați secțiunea Cum să
purtați trackerul de fitness.
Monitorizarea permanentă a ritmului cardiac este PORNITĂ în mod implicit.

Scoaterea modulului de pe curea
Trebuie să scoateți dispozitivul TomTom Touch din curea pentru a-l încărca sau pentru a-l conecta la
programul MySports de pe computerul dvs.
Pentru a scoate dispozitivul TomTom Touch din curea, procedați în felul următor:
1. Apăsați ferm partea de sus a modulului până când iese din curea.

2. Pentru a reintroduce modulul TomTom Touch în curea, inversați pasul 1, introducând prima dată în
curea capătul modulului în care se află butonul.

Încărcarea trackerului de fitness
Important: Puteți încărca dispozitivul TomTom Touch folosind computerul sau orice încărcător de perete
cu USB.
Pentru a încărca dispozitivul TomTom Touch, procedați în felul următor:
1. Scoateți dispozitivul TomTom Touch din curea. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea
Scoaterea ceasului din curea.
2. Conectați modulul la conectorul mic al cablului micro-USB furnizat în cutie.
3. Conectați conectorul USB mai mare fie la computerul dvs., fie la un încărcător de perete.
4. Dispozitivul dvs. TomTom Touch va începe să se încarce, afișând următoarele pictograme animate:
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Notă: Unele cabluri micro-USB ce pot fi cumpărate nu permit ȘI încărcarea, Și transferul de date.
Cablul furnizat în cutia dispozitivului dvs. permite ambele acțiuni, pentru a vă putea transfera datele
folosind programul MySports Connect.

Stocarea datelor
Dispozitivul dvs. TomTom Touch poate stoca activitățile sportive realizate în câteva zile.
Atunci când dispozitivul TomTom Touch este conectat la programul MySports Connect sau la Aplicația
Mobilă MySports, toate datele privind activitatea dvs. sunt șterse sau încărcate automat în contul dvs.
MySports.

Informații despre baterie
Durata bateriei
Până la 5 zile.
Timpi de încărcare
▪ Încărcare până la 90%: 40 min.
▪ Încărcare completă până la 100%: 1 oră
Sfaturi pentru creșterea duratei de viață a bateriei
▪ Dezactivați Notificările Telefon.
▪ Dezactivați monitorizarea Ritmului cardiac pe parcursul întregii zile.
▪ Țineți dispozitivul TomTom Touch în raza Bluetooth a dispozitivul dvs. mobil cu care este asociat.

Realizarea unei resetări
Resetare normală
O resetare normală este realizată de fiecare dată când deconectați dispozitivul TomTom Touch Fitness
Tracker de la un încărcător de perete sau de la computer.
Pentru a realiza o resetare normală, urmați pașii de mai jos:
1. Conectați dispozitivul TomTom Touch la un încărcător de perete sau la computer.
Așteptați până când dispozitivul TomTom Touch afișează un simbol al bateriei.
Dacă utilizați un computer, așteptați până când programul MySports Connect termină actualizarea
dispozitivului TomTom Touch.
2. Deconectați dispozitivul TomTom Touch de la încărcătorul de perete sau de la computer.
Software-ul dispozitivului dvs. TomTom Touch va reporni. Acum, ați finalizat o resetare normală a
dispozitivului dvs. TomTom Touch.
Revenirea la setările din fabrică
Important: Atunci când realizați o resetare pentru a reveni la setările din fabrică în programul MySports
Connect, toate datele și setările personale vor fi șterse din dispozitivul TomTom Touch. Această acțiune
nu poate fi anulată.
Este indicat să reveniți la setările din fabrică doar ca o ultimă soluție pentru a restabili dispozitivul
TomTom Touch sau doar dacă doriți cu adevărat să vă eliminați toate datele și setările.
O revenire la setările din fabrică reinstalează software-ul de pe dispozitivul TomTom Touch și elimină
următoarele elemente:
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▪
▪

Activitățile dvs.
Setările dvs. de pe dispozitivul TomTom Touch și din programul MySports Connect.

Notă: Dacă utilizați aplicația mobilă MySports, este nevoie să ștergeți asocierea cu dispozitivul TomTom
Touch din telefonul dvs. și să realizați o nouă asociere, după cum urmează:
▪
▪

Android - În meniul Setărilor Bluetooth din dispozitivul dvs. Android, eliminați asocierea cu
dispozitivul TomTom Touch,
iOS - Mergeți la ecranul iOS pentru Setările Bluetooth, faceți clic pe (i) pictograma din spatele
numelui TomTom Touch și selectați opțiunea Forget this Device (Uitarea acestui dispozitiv).

Important: Când efectuați o resetare pentru revenirea la setările din fabrică, nu deconectați dispozitivul
TomTom Touch înainte ca programul MySports Connect să termine restabilirea acestuia. Acest lucru
poate dura câteva minute. Verificați toate mesajele afișate în programul MySports Connect înainte de
deconectare.
Pentru a realiza o resetare pentru a reveni la setările din fabrică, urmați pașii de mai jos:
1. Conectați dispozitivul TomTom Touch la computerul dvs. și așteptați până când programul MySports
Connect termină actualizarea.
2. Faceți clic pe pictograma cu roata zimțată din programul MySports Connect pentru a deschide meniul
pentru Setări.
3. Faceți clic pe butonul Reset.
4. Mențineți dispozitivul TomTom Touch conectat atunci când fereastra MySports Connect se închide.
Programul MySports Connect va instala software-ul pe dispozitivul dvs. TomTom Touch.
5. Mențineți dispozitivul TomTom Touch conectat în timp ce programul MySports Connect se deschide.
6. Urmați instrucțiunile din programul MySports Connect pentru a configura dispozitivul TomTom Touch.

Trackerul dvs. de fitness și apa
Dispozitivul TomTom Touch Fitness Tracker respectă standardul IPx7 privind rezistența la apă, ceea ce
înseamnă că îl puteți utiliza în aer liber, in ploaie și la duș, dar NU trebuie utilizat pentru înot.
Trackerul de fitness nu conține senzori pentru măsurarea valorilor pentru înot.
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Pornire rapidă
Descărcarea programului MySports Connect
1. Pentru a conecta dispozitivul TomTom Touch la computerul dvs., apăsați ferm partea de sus a
modulului până când iese din curea.

2. Cu ajutorul cablului USB, conectați dispozitivul TomTom Touch la computerul dvs.

3. Așteptați până când dispozitivul TomTom Touch este încărcat. Apăsați butonul pentru a vedea nivelul
de încărcare a bateriei.
Sfat: Este nevoie de 40 de minute pentru a încărca bateria până la 90% și de 1 oră pentru a o încărca
100%.
4. Descărcați și instalați programul TomTom MySports Connect de pe tomtom.com/123 pe computerul
dvs.
După finalizarea instalării, se va deschide programul MySports Connect. Urmați instrucțiunile de pe
ecran pentru a începe.
Următorul pas: Înscriere și înregistrare
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Înscriere și înregistrare
În timpul configurării programului MySports Connect, se va deschide website-ul MySports.

Creați un cont sau conectați-vă cu un cont deja existent.
Pe website-ul MySports, vă veți putea vizualiza activitățile, statisticile și progresul.
Important: Este indicat să conectați dispozitivul TomTom Touch la computerul dvs. în mod frecvent
pentru a-l încărca și pentru a beneficia de ultimele actualizări de software.
Următorul pas: OPȚIONAL: Descărcarea aplicației mobile MySports

OPȚIONAL: Descărcarea aplicației mobile MySports
Important: Deși puteți utiliza dispozitivul TomTom Touch Fitness Tracker fără aplicația mobilă MySports,
vă recomandăm să o instalați dacă aveți un dispozitiv mobil, astfel încât să vă puteți bucura de toate
caracteristicile disponibile.
Aplicația mobilă MySports vă permite să vă încărcați și analizați activitățile și să vedeți statisticile în
timpul deplasării.
Descărcați aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran.
Google App Store
Apple App Store

Sfat: Dispozitivul dvs. TomTom Touch utilizează funcția Bluetooth Low Energy (BLE) pentru comunicarea
cu aplicația mobilă TomTom MySports.
Următorul pas: Utilizarea trackerului de fitness
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Utilizarea trackerului de fitness
Apăsați butonul pentru a activa afișajul și pentru a vedea ora.
Glisați la ecranele de sub ceas pentru a vă vedea statisticile de activitate pentru pași, calorii consumate,
distanță parcursă pe jos, timp activ și somn.
Glisați la ecranele de deasupra ceasului pentru a începe o activitate, pentru a măsura compoziția
corporală sau pentru a vă vedea ritmul cardiac actual.

De asemenea, puteți să setați un obiectiv cu ajutorul aplicației mobile MySports sau pe website-ul
MySports. Vă puteți vedea progresul obiectivului, ritmul cardiac pe parcursul întregii zile și tendințele
compoziției corporale, precum și progresul general în aplicația mobilă și pe website-ul MySports.

Următorul pas: Utilizarea modului Sport
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Utilizarea modului Sport
Modul Sport poate fi utilizat pentru toate activitățile dvs. sportive. Acest mod de pornire-oprire
înregistrează durata, ritmul cardiac și caloriile consumate în funcție de ritmul dvs. cardiac. Puteți utiliza
acest mod pentru orice tip de sport, cu excepția înotului și a sporturilor de apă.
De asemenea, vă puteți monitoriza toate activitățile cu ajutorul aplicației MySports sau pe website-ul
MySports.
Notă: Dispozitivul dvs. TomTom Touch nu are GPS, așadar nu poate să vă monitorizeze distanța. În
schimb, aceasta este calculată pe baza pașilor făcuți de dvs.
Important: Nu puteți purta dispozitivul TomTom Touch în timp ce înotați.
1. Pentru a începe o activitate în modul Sport, glisați la unul dintre ecranele de deasupra ceasului,
unde veți vedea pictograma pentru exerciții.

2. Apăsați scurt butonul pentru a începe înregistrarea activității.
O vibrație va confirma faptul că activitatea este înregistrată.
3. În timpul înregistrării unei activități, apăsați o dată butonul pentru a activa ecranul și apoi glisați
pentru a vă vedea timpul activ, caloriile consumate și ritmul cardiac.
4. Pentru a opri înregistrarea unei activități, apăsați o dată butonul pentru a activa ecranul și apăsați
din noul până vibrează o dată.
Sfat: După efectuarea exercițiilor fizice, vă puteți partaja activitățile în mediul de socializare online.

Măsurarea compoziției corporale
Dispozitivul dvs. TomTom Touch vă poate măsura compoziția corporală. Compoziția corporală este
procentajul de grăsime corporală și masă musculară din corpul dvs. și este un indicator esențial al
condiției fizice.
De fiecare dată când vă măsurați compoziția corporală, purtați prima dată trackerul de fitness timp de
cel puțin 15 minute pentru a se încălzi.
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Important: Pentru un rezultat precis, măsurați-vă compoziția corporală în aceeași perioadă a zilei.

Glisați la două ecrane de deasupra ecranului ceasului de pe trackerul de fitness, unde puteți vedea un
semn pentru procent. Apăsați și mențineți apăsat butonul până veți vedea o bifă pe ecran. Acum, vă
puteți vizualiza măsurătoarea compoziției corporale pe aplicația mobilă, accesând meniul Progress
(Progres), apăsând butonul cu grafic gri (din partea dreaptă sus) și selectând opțiunea Body (Corp).

Sfaturi pentru măsurarea compoziției corporale
▪ Nu țineți mâna pe lângă corp și nu vă atingeți încheietura sau mâinile una de cealaltă deoarece acest
lucru poate cauza inexactități.
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▪

Poziționați-vă degetul arătător pe buton, formând o linie dreaptă cu ecranul trackerului. Asigurațivă că acoperiți întregul buton cu degetul.

▪

În cazul în care, în loc de o bifă, apare o cruce, încercați să vă umeziți degetul, astfel încât să puteți
umezi pielea de pe încheietură de sub electrod.
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Asocierea cu dispozitivul dvs. mobil
Asocierea cu un dispozitiv iOS
Aplicația mobilă TomTom MySports vă permite să vă încărcați datele de activitate de pe dispozitivul
TomTom Touch Fitness Tracker pe TomTom MySports cu ajutorul telefonului. De asemenea, aceasta
permite încărcarea automată pe diferite alte website-uri.
Dacă o versiune mai nouă a aplicației MySports este disponibilă, puteți să o descărcați din App Store.
Dacă este valabilă o versiune mai nouă a software-ului pentru trackerul dvs. de fitness, puteți să o
descărcați folosind aplicația pentru desktop MySports Connect.
Pentru a vă asocia dispozitivul iOS cu trackerul de fitness, urmați pașii de mai jos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trackerul dvs. de fitness trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare. Dacă îl conectați la
computer, așteptați ca aplicația pentru desktop MySports Connect să termine actualizarea
dispozitivului dvs. înainte de a continua.
Asigurați-vă că aveți pe dispozitivul iOS o conexiune la internet care funcționează.
Asigurați-vă că trackerul de fitness și dispozitivul iOS sunt aproape unul de celălalt.
În Setările dispozitivului dvs. iOS, asigurați-vă că funcția Bluetooth este pornită.
Pe trackerul de fitness, apăsați butonul pentru a activa ecranul, glisați pe ecran până vedeți
pictogramele pentru Bluetooth și telefon și apăsați din nou butonul.
Porniți aplicația mobilă MySports și apăsați pe funcția Band de pe ecranul Activate your device
(Activarea dispozitivului dvs.).
Atunci când apare numele trackerului dvs. de fitness, apăsați pe el.
În dispozitivul dvs. iOS, introduceți codul pin afișat pe trackerul de fitness, apoi apăsați pe funcția
Pair ( Asociere).

Acum, dispozitivele ar trebui să fie asociate. Consultați secțiunea de mai jos pentru instrucțiunile de
depanare, în cazul în care întâmpinați probleme în asocierea cu trackerul dvs. de fitness.
Dacă deschideți aplicația mobilă pe telefonul dvs., iar aceasta încearcă să se conecteze la trackerul de
fitness, este posibil să fie nevoie să activați trackerul de fitness prin apăsarea butonului.
Depanare
Dacă întâmpinați probleme în asocierea cu trackerul dvs. de fitness, urmați pașii de mai jos:
▪
▪
▪

Asigurați-vă că folosiți cea mai recentă versiune a software-ului TomTom Touch. Dacă este valabilă
o versiune mai nouă, puteți să o descărcați folosind aplicația pentru desktop MySports Connect.
Asigurați-vă că folosiți cea mai recentă versiune a aplicației mobile. Dacă este disponibilă o versiune
mai nouă, aceasta va apărea în lista din App Store.
Ștergeți trackerul de fitness asociat de pe dispozitivul dvs. iOS și apoi încercați să le asociați din nou:
1. Mergeți la ecranul iOS pentru Setările Bluetooth pe dispozitivul iOS, faceți clic pe (i) pictograma
din spatele numelui trackerului de fitness și selectați opțiunea Forget this Device (Uitarea
acestui dispozitiv). Încercați să asociați din nou trackerul dvs. de fitness, urmând instrucțiunile
de asociere de mai sus. În cazul în care tot nu funcționează, continuați cu pașii pentru depanare
de mai jos.
2. Reporniți dispozitivul iOS.
3. Dezinstalați și reinstalați aplicația mobilă MySports din App Store.
4. Opriți funcția Bluetooth și porniți-o din nou.
5. Reporniți trackerul de fitness, conectându-l la o sursă de alimentare.
Dispozitivul dvs. iOS și trackerul de fitness sunt acum complet deconectate și resetate.
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6. Porniți aplicația mobilă MySports pe dispozitivul dvs. iOS.
7. Continuați asocierea conform instrucțiunilor de asociere de mai sus (de la pasul 5).

Asocierea cu un dispozitiv Android
Aplicația mobilă TomTom MySports vă permite să vă încărcați datele de activitate de pe dispozitivul
TomTom Touch Fitness Tracker pe TomTom MySports cu ajutorul telefonului. De asemenea, aceasta
permite încărcarea automată pe diferite alte website-uri.
Înainte de a vă asocia trackerul de fitness cu dispozitivul Android, asigurați-vă că utilizați cea mai recentă
versiune a aplicației TomTom MySports și că aveți instalată cea mai recentă versiune a software-ului
pentru trackerul dvs. de fitness. Dacă o versiune mai nouă a aplicației MySports este disponibilă, puteți
să o descărcați din Play Store. Dacă este disponibilă o versiune mai nouă a software-ului pentru trackerul
dvs. de fitness, puteți să o descărcați folosind aplicația pentru desktop MySports Connect.
Pentru a vă asocia dispozitivul Android cu trackerul de fitness, urmați pașii de mai jos:
1. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Android este compatibil cu aplicația TomTom MySports. Puteți găsi
informații despre dispozitivele compatibile în Google Play.
2. Asigurați-vă că aveți pe telefonul dvs. o conexiune la internet care funcționează.
3. Trackerul dvs. de fitness trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare. Dacă îl conectați la
computer, așteptați ca aplicația pentru desktop MySports Connect să termine actualizarea
dispozitivului dvs. înainte de a continua.
4. Asigurați-vă că trackerul de fitness și dispozitivul Android sunt aproape unul de celălalt.
5. Porniți funcția Bluetooth din Setările dispozitivului Android.
6. Porniți aplicația mobilă MySports pe dispozitivul Android.
7. Pe trackerul de fitness, apăsați butonul pentru a activa ecranul, glisați pe ecran până vedeți
pictogramele pentru Bluetooth și telefon și apăsați din nou butonul.
8. Pe ecranul Activate your device (Activarea dispozitivului dvs.) din aplicația dvs. mobilă, apăsați
funcția Band.
Dispozitivul dvs. Android va afișa Searching (Căutare).
9. Atunci când apare numele dispozitivului dvs., apăsați pe el.
10. Atunci când apare numele trackerului dvs. de fitness în lista de pe ecranul pentru Căutare, apăsați
pe el și acceptați cererea de asociere.
Important: Verificați bara de notificări a dispozitivului dvs. Android pentru cererea de asociere cu
trackerul de fitness. Pe unele dispozitive Android, notificarea de asociere este afișată în bara de
notificare Android după ce ați selectat trackerul de fitness pe care doriți să îl conectați. Unele
dispozitive Android afișează o fereastră pop-up, altele nu afișează nimic. Dispozitivele care afișează
o cerere de asociere vă vor solicita acceptul pentru asociere după câteva secunde.
11. În aplicația mobilă MySports, introduceți codul PIN afișat pe trackerul dvs. de fitness.
12. Odată ce aplicația MySports și trackerul de fitness sunt conectate, apăsați Done (Terminat).
Trackerul dvs. de fitness și aplicația MySports sunt acum asociate. În cazul în care întâmpinați probleme
în asocierea cu trackerul de fitness, consultați secțiunea de mai jos pentru instrucțiunile de depanare.
Dacă deschideți aplicația mobilă pe telefonul dvs., iar aceasta încearcă să se conecteze la trackerul de
fitness, este posibil să fie nevoie să activați trackerul de fitness prin apăsarea butonului. Pentru
sincronizare, glisați în jos ecranul Activități în aplicație. Dacă întâmpinați probleme la sincronizarea cu
aplicația, vă puteți oricând sincroniza activitățile utilizând aplicația pentru desktop MySports.
Dacă actualizați versiunea dispozitivului Android, de obicei, va trebui să ștergeți asocierea cu trackerul
dvs. de fitness și să o realizați din nou, urmând pașii de mai jos.
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Depanare
Dacă nu vă puteți conecta trackerul de fitness la aplicația MySports, este recomandat să ștergeți complet
asocierea de pe dispozitivul dvs. Android și apoi să le asociați din nou, urmând pașii de mai jos:
1. În meniul Setări Bluetooth al dispozitivului Android, ștergeți asocierea cu trackerul dvs. de fitness.
Încercați să asociați din nou trackerul de fitness, urmând instrucțiunile de asociere de mai sus. În
cazul în care tot nu funcționează, continuați cu pașii pentru depanare de mai jos.
2. Dezinstalați și reinstalați aplicația mobilă MySports din Play Store.
3. Reporniți dispozitivul Android.
4. Opriți funcția Bluetooth și porniți-o din nou.
5. Reporniți trackerul de fitness, conectându-l la o sursă de alimentare.
Dispozitivul dvs. Android și trackerul de fitness sunt acum complet deconectate și resetate.
6. Porniți aplicația mobilă MySports pe dispozitivul Android.
7. Continuați asocierea conform instrucțiunilor de asociere de mai sus (de la pasul 7).
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Monitorizarea formei dvs. fizice
Despre monitorizarea activității
Puteți utiliza dispozitivul TomTom Touch pentru a monitoriza cât de activ sunteți. Iată câteva dintre
lucrurile pe care le puteți face:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Crearea unui obiectiv corporal pentru grăsime, mușchi sau greutate.
Crearea unui obiectiv pentru pași pentru numărul de pași într-o zi sau săptămână.
Crearea unui obiectiv sportiv, de exemplu, mers pe bicicletă, alergat sau activitate în sala de sport.
Monitorizarea pașilor, a timpului de activitate fizică, a caloriilor consumate și a distanței parcurse.
Vizualizarea progresului dvs. zilnic și săptămânal pentru obiectivul setat.
Încărcarea valorilor pentru monitorizarea activității dvs. pe website-ul TomTom MySports și în
aplicația mobilă TomTom MySports.

Analizarea activității dvs. în MySports
Vă puteți vizualiza progresul pentru obiectivul zilnic de monitorizare a activității atât pe panoul din
aplicația mobilă MySports, cât și pe website-ul MySports. Panoul este actualizat și indică ultima dată
când datele au fost sincronizate din dispozitivul dvs. TomTom-ul Touch.
Puteți găsi mai multe detalii în secțiunea Progress atunci când selectați Monitorizarea Activității ca și tip
sau dacă faceți clic pe obiectivul dvs. de monitorizare a activității. Aveți posibilitatea de a schimba
valorile făcând clic pe etichetele de sub grafic. De asemenea, puteți schimba perioada în: zilnic,
săptămânal, lunar sau anual.
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Informațiile înregistrate de dispozitivul dvs. TomTom Touch
Dispozitivul dvs. TomTom Touch Fitness Tracker monitorizează automat perioadele de somn și de
activitate, caloriile consumate, pașii și distanța. Calculele sunt realizate cu ajutorul senzorilor de ritm
cardiac și a senzorilor de mișcare, precum și pe baza profilul dvs. de utilizator, care cuprinde vârsta,
sexul, înălțimea și greutatea.
Notă: Dispozitivul dvs. TomTom Touch nu conține un cip GPS și, prin urmare, statisticile privind distanța
sunt aproximate pe baza pașilor făcuți de dvs.
Vă puteți vizualiza statisticile zilnice glisând ecranele de sub ceas pe dispozitivul TomTom Touch. De
asemenea, vă puteți vizualiza statisticile pe website-ul MySports și în aplicația MySports atunci când vă
sincronizați dispozitivul TomTom Touch.
În aplicație și pe website puteți vizualiza statisticile specifice antrenamentului, precum și progresul
general și progresul pentru oricare dintre obiectivele pe care le-ați setat.
Sfat: De asemenea, puteți vizualiza măsurătorile 24/7 pentru ritmul dvs. cardiac, dacă ați activat funcția
Ritm cardiac pe parcursul întregii zile din meniul Dispozitiv al aplicației MySports.
Precizia monitorizării activității
Monitorizarea activității are ca scop oferirea de informații pentru încurajarea unui stil de viață activ și
sănătos. Dispozitivul TomTom Touch Fitness Tracker utilizează atât senzori, cât și calcule pentru a vă
monitoriza activitatea. Datele și informațiile oferite se doresc a fi o estimare cât mai bună a activității
dvs., dar este posibil să nu fie corectă în totalitate, inclusiv în ceea ce privește datele despre numărul
de pași, somn, distanță și calorii.

Monitorizarea 24/7 a activității
1. Glisați cu degetul pe ecran pentru a vizualiza valorile activității dvs.
Valorile sunt:
▪ Pași
▪ Distanță parcursă pe jos
▪ Timp activ
▪ Timp petrecut dormind
▪ Calorii consumate
2. Dacă aveți un obiectiv pentru o activitate zilnică, veți vedea o pictogramă circulară pentru obiectiv
deasupra valorii alese de dvs. și deasupra ceasului. Această pictogramă a obiectivului se va umple
pe măsură ce vă apropiați de atingerea obiectivului.
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Sfat: Vă puteți seta obiectivele și vă puteți vizualiza istoricul performanței în aplicația MySports sau pe
website-ul MySports.

Monitorizarea ritmului cardiac
Dispozitivul dvs. TomTom Touch are funcția opțională de monitorizare 24/7 a ritmului cardiac. Atunci
când toată monitorizarea ritmului cardiac pe parcursul întregii zile este pornită, trackerul de fitness vă
poate verifica ritmul cardiac în mod regulat atât ziua, cât și noaptea. Informațiile privind ritmul cardiac
îmbunătățesc estimările privind caloriile și timpul activ și oferă o imagine de ansamblu bună a activității
dvs. generale în timpul zilei.
Notă: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, opriți Monitorizarea ritmului cardiac pe parcursul
întregii zile atunci când nu utilizați dispozitivul. Această caracteristică este PORNITĂ în mod implicit.
Pentru a vizualiza o citire instantanee a ritmului cardiac, procedați în felul următor:
1. Activați dispozitivul TomTom Touch prin apăsarea butonului.
2. Din ecranul ceasului, glisați în jos de trei ori până vedeți pictograma în formă de inimă.
3. Așteptați câteva secunde până când vă vedeți ritmul cardiac actual, exprimat în bătăi pe minut
(bpm).

4.

În cazul în care nu apare ritmul cardiac, apăsați butonul pentru a încerca din nou. În plus, puteți
încerca să strângeți cureaua dispozitivului TomTom Touch pe încheietura mâinii sau să o mutați mai
sus pe mână.

Vizualizarea ritmului cardiac în aplicația mobilă MySports
Notă: Informațiile referitoare la ritmul cardiac pe parcursul întregii zile sunt disponibile numai în modul
de vizualizare zilnic, pentru fiecare zi.
1. În ecranul ACTIVITIES (ACTIVITĂȚI), apăsați pe Today (Astăzi).
2. Sub dată, glisați spre stânga.
3. Apăsați pe Average Resting Heart Rate (Ritmul cardiac mediu de repaus).
Atunci când vă vizualizați ritmul cardiac pentru o zi, vedeți valorile ritmului cardiac de repaus și
ritmul cardiac mediu de repaus calculat din aceste măsurători. De asemenea, vă puteți vedea ritmul
cardiac de repaus pentru o săptămână, lună sau an.
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Vizualizarea ritmului cardiac pe website-ul MySports
1. Accesați mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Faceți clic pe All sports (Toate sporturile) și selectați Activity tracking (Monitorizare activitate).
3. Faceți clic pe All (Toate) și selectați Day (Zi).
4. La sfârșitul paginii, selectați Average Resting Heart Rate (Ritm cardiac mediu de repaus).
Atunci când vă vizualizați ritmul cardiac pentru o zi, vedeți valorile ritmului cardiac de repaus și
ritmul cardiac mediu de repaus calculat din aceste măsurători. De asemenea, vă puteți vedea ritmul
cardiac de repaus pentru o săptămână, lună sau an.

Monitorizarea pașilor
Pașii sunt estimați folosind mișcarea încheieturii mâinii, fiind setat automat un obiectiv implicit de
10.000 de pași pe zi.
Sfat: Pașii făcuți în timpul antrenamentelor sunt incluși în valorile generale de monitorizare a activității.
1. Activați dispozitivul TomTom Touch prin apăsarea butonului.
2. Din ecranul ceasului, glisați în sus de trei ori până vedeți pictograma în formă de pași.
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Sfat: Ordinea ecranelor de sub ceas se schimbă în funcție de obiectivul pe care l-ați setat.

Veți vedea numărul de pași făcuți pentru o zi până în acest moment.
Notă: Progresul dvs. pentru obiectivul zilnic se resetează în fiecare zi la miezul nopții.
Vizualizarea pașilor în aplicația mobilă MySports
1. În ecranul ACTIVITIES (ACTIVITĂȚI), apăsați pe Today (Astăzi).
2. Sub dată, glisați spre stânga.
3. Apăsați pe Steps (Pași).
De asemenea, puteți să vă vedeți pașii pentru o săptămână, lună sau an.
Vizualizarea pașilor pe website-ul MySports
1. Accesați mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Faceți clic pe All sports (Toate sporturile) și selectați Activity tracking (Monitorizare activitate).
3. Faceți clic pe All (Toate) și selectați Day (Zi).
4. În partea de jos a paginii, selectați Steps (Pași).
De asemenea, puteți să vă vedeți pașii pentru o săptămână, lună sau an.

Monitorizarea caloriilor
Sfat: Măsurarea caloriilor include caloriile consumate de corpul dvs. doar pentru a supraviețui - acest
lucru este cunoscut sub numele de rată metabolică bazală (RMB). Acesta este motivul pentru care
dispozitivul dvs. TomTom Touch afișează o cantitate de calorii atunci când vă treziți și încă nu ați avut
nicio activitate.
1. Activați dispozitivul TomTom Touch prin apăsarea butonului.
2. Din ecranul ceasului, glisați în sus până vedeți pictograma în formă de flacără.
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Sfat: Ordinea ecranelor de sub ceas se schimbă în funcție de obiectivul pe care l-ați setat.

Veți vedea numărul de calorii consumate pentru o zi până în acest moment.
Notă: Progresul dvs. pentru obiectivul zilnic se resetează în fiecare zi la miezul nopții.
Vizualizarea caloriilor consumate în aplicația mobilă MySports
1. În ecranul ACTIVITIES (ACTIVITĂȚI), apăsați pe Today (Astăzi).
2. Sub dată, glisați spre stânga.
3. Apăsați pe Energy (Energie).
De asemenea, puteți să vă vedeți caloriile consumate într-o săptămână, lună sau an.
Vizualizarea caloriilor consumate pe website-ul MySports
1. Accesați mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Faceți clic pe All sports (Toate sporturile) și selectați Activity tracking (Monitorizare activitate).
3. Faceți clic pe All (Toate) și selectați Day (Zi).
4. În partea de jos a paginii, selectați Energy (Energie).
De asemenea, puteți să vă vedeți caloriile consumate într-o săptămână, lună sau an.

Monitorizarea timpului activ
Sfat: Timpul este clasificat ca fiind „activ” atunci când rata pașilor sau a mișcării depășește un anumit
prag pentru mai mult de 10 secunde.
1. Activați dispozitivul TomTom Touch prin apăsarea butonului.
2. Din ecranul ceasului, glisați în sus de trei ori până vedeți pictograma pentru timp.
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Sfat: Ordinea ecranelor de sub ceas se schimbă în funcție de obiectivul pe care l-ați setat.

Veți vedea timpul dvs. activ pentru ziua respectivă până în acest moment.
Notă: Progresul dvs. pentru obiectivul zilnic se resetează în fiecare zi la miezul nopții.
Vizualizarea timpului activ în aplicația mobilă MySports
1. În ecranul ACTIVITIES (ACTIVITĂȚI), apăsați pe Today (Astăzi).
2. Sub dată, glisați spre stânga.
3. Apăsați pe Active Time (Timp Activ).
De asemenea, puteți să vă vedeți timpul activ pentru o săptămână, lună sau an.
Vizualizarea timpului activ pe website-ul MySports
1.
2.
3.
4.

Accesați mysports.tomtom.com/app/progress.
Faceți clic pe All sports (Toate sporturile) și selectați Activity tracking (Monitorizare activitate).
Faceți clic pe All (Toate) și selectați Day (Zi).
În partea de jos a paginii, selectați Active Time (Timp Activ).

De asemenea, puteți să vă vedeți timpul activ pentru o săptămână, lună sau an.

Monitorizarea distanței parcurse
Sfat: Numărul de pași este estimat cu ajutorul mișcării încheieturii mâinii, iar numărul de pași este
utilizat pentru a estima distanța parcursă pe jos.
1. Activați dispozitivul TomTom Touch prin apăsarea butonului.
2. Din ecranul ceasului, glisați în sus de patru ori până vedeți pictograma pentru distanță.
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Sfat: Ordinea ecranelor de sub ceas se schimbă în funcție de obiectivul pe care l-ați setat.

Veți vedea distanța parcursă de dvs. pentru ziua respectivă până în acest moment.
Notă: Progresul dvs. pentru obiectivul zilnic se resetează în fiecare zi la miezul nopții.
Vizualizarea distanței parcurse în aplicația mobilă MySports
1. În ecranul ACTIVITIES (ACTIVITĂȚI), apăsați pe Today (Astăzi).
2. Sub dată, glisați spre stânga.
3. Apăsați pe Distance (Distanță).
De asemenea, puteți să vedeți distanța parcursă de dvs. pentru o săptămână, lună sau an.
Vizualizarea distanței parcurse pe website-ul MySports
1. Accesați mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Faceți clic pe All sports (Toate sporturile) și selectați Activity tracking (Monitorizare activitate).
3. Faceți clic pe All (Toate) și selectați Day (Zi).
4. În partea de jos a paginii, selectați Distance (Distanță).
De asemenea, puteți să vă vedeți timpul activ pentru o săptămână, lună sau an.

Monitorizarea somnului
Despre monitorizarea somnului
Puteți monitoriza cât de mult dormiți cu ajutorul dispozitivului dvs. TomTom Touch. Iată câteva dintre
lucrurile pe care le puteți face:
▪
▪

Monitorizarea duratei dvs. de somn pentru fiecare zi, săptămână, lună sau an.
Încărcarea valorilor pentru monitorizarea somnului dvs. pe website-ul TomTom MySports și pe
aplicația mobilă TomTom MySports.

Ceasul dvs. măsoară somnul pe baza mișcării și presupune că dormiți atunci când nu vă mișcați o anumită
perioadă de timp în timpul după-amiezii.
Ziua este „resetată” la ora 16:00, iar ceasul dvs. începe să numere din acel moment o nouă „noapte”.
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Monitorizarea somnului
Pentru a vă monitoriza somnul, este nevoie să purtați dispozitivul TomTom Touch atunci când dormiți.
Pentru a vedea cât de mult ați dormit în noaptea precedentă, procedați în felul următor:
1. Activați dispozitivul TomTom Touch prin apăsarea butonului.
2. Din ecranul ceasului, glisați în sus de cinci ori până vedeți pictograma pentru somn.
Sfat: Ordinea ecranelor de sub ceas se schimbă în funcție de obiectivul pe care l-ați setat.

Veți vedea cât ați dormit în noaptea precedentă.
Notă: Progresul dvs. pentru obiectivul zilnic se resetează în fiecare zi la miezul nopții.
Pentru a porni sau opri funcția pentru monitorizarea somnului, consultați secțiunea: Monitorizarea
somnului.
Vizualizarea activității de somn în aplicația mobilă
1. Pe telefonul sau tableta dvs., apăsați pe Progress (Progres).
2. Apăsați pe panoul Sleep (Somn).
3. Glisați cu degetul pe ecran pentru a comuta între graficele care arată timpul de somn de astăzi și
timpul de somn de ieri.
4. Selectați Day (Zi) sau Week (Săptămână) sau Year (An) pentru a afișa graficele pentru somn din acea
perioadă.
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Modul Sport
Utilizarea modului Sport
Modul Sport poate fi utilizat pentru toate activitățile dvs. sportive. Acest mod de pornire-oprire
înregistrează durata, ritmul cardiac și caloriile consumate în funcție de ritmul dvs. cardiac. Puteți utiliza
acest mod pentru orice tip de sport, cu excepția înotului și a sporturilor de apă.
De asemenea, vă puteți monitoriza toate activitățile cu ajutorul aplicației MySports sau pe website-ul
MySports.
Notă: Dispozitivul dvs. TomTom Touch nu are GPS, așadar nu poate să vă monitorizeze distanța. În
schimb, aceasta este calculată pe baza pașilor făcuți de dvs.
Important: Nu puteți purta dispozitivul TomTom Touch în timp ce înotați.
1. Pentru a începe o activitate în modul Sport, glisați la unul dintre ecranele de deasupra ceasului,
unde veți vedea pictograma pentru exerciții.

2. Apăsați scurt butonul pentru a începe înregistrarea activității.
O vibrație va confirma faptul că activitatea este înregistrată.
3. În timpul înregistrării unei activități, apăsați o dată butonul pentru a activa ecranul și apoi glisați
pentru a vă vedea timpul activ, caloriile consumate și ritmul cardiac.
4. Pentru a opri înregistrarea unei activități, apăsați o dată butonul pentru a activa ecranul și apăsați
din noul până vibrează o dată.
Sfat: După efectuarea exercițiilor fizice, vă puteți partaja activitățile în mediul de socializare online.

Despre estimarea caloriilor
Caloriile sunt estimate în funcție de tipul de sport, sexul dvs., greutatea dvs. și intensitatea și durata
exercițiului.
Pentru Modul sport, ritmul cardiac este utilizat pentru estimarea caloriilor.
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Calcularea caloriilor pentru dispozitivul TomTom Touch Fitness Tracker se bazează pe tabelele MET ale
Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J,
Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendiu de Activități Fizice: a doua actualizare a codurilor și a
valorilor MET. Medicină și Știință în Sport și Exerciții, 2011;43(8):1575-1581.
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Setarea obiectivelor
Despre obiective
Puteți stabili obiective zilnice, obiective sportive și obiective corporale folosind aplicația mobilă
MySports sau website-ul MySports. Anumite părți ale aplicației MySports sunt descrise mai jos, dar există
multe asemănări cu website-ul MySports.
Important: Obiectivele noi sau modificările obiectivelor existente sunt sincronizate cu dispozitivul dvs.
TomTom Touch atunci când vă conectați la aplicația MySports sau la programul MySports Connect.

1. Starea dispozitivului mobil - această pictogramă devine albastră la sincronizarea cu dispozitivul dvs.
TomTom Touch.
2. Pictograma pentru obiectiv săptămânal - Apăsați pe sau în interiorul pictogramei pentru obiectiv
săptămânal pentru a vedea diagrama progresului săptămânal.
3. Valoare pentru obiectiv săptămânal - afișează valoarea obiectivului dvs. într-o listă dedesubt.
4. Obiectiv grăsime corporală - afișează grăsimea dvs. corporală actuală, de la ultima citire a
compoziției dvs. corporale, în legătură cu obiectivul.
5. Activitatea anterioară - activitatea dvs. anterioară cu distanța și durata.
6. Pictograma pentru obiectiv zilnic - Apăsați pe sau în interiorul pictogramei pentru obiectiv zilnic
pentru a vedea diagrama progresului zilnic.
Valoarea pentru obiectivul dvs. este și ea prezentată într-o listă dedesubt.
7. Linie mov - indică faptul că v-ați depășit obiectivul. Linia mov se suprapune cu linia verde pe măsură
ce vă depășiți obiectivul.
8. Linia verde - indică faptul că ați atins o parte din obiectiv.
9. Meniu - apăsați pentru a vizualiza meniul principal derulant.
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Setarea unui obiectiv de monitorizare a unei activități
Notă: Nu puteți seta un obiectiv direct pe dispozitivul TomTom Touch, trebuie să utilizați aplicația
MySports sau website-ul MySports.
Un obiectiv de monitorizare a activității de 10.000 de pași a fost pre-setat automat pentru dvs. De
asemenea, atunci când configurați dispozitivul TomTom Touch, puteți vedea invitații pentru stabilirea
unor obiective de monitorizare a activității.
Pentru a modifica sau seta un obiectiv pentru monitorizarea activității unei zile, procedați în felul
următor în aplicația MySports:
1. În meniu, apăsați pe GOALS (OBIECTIVE).
Veți vedea un ecran cu obiectivul dvs. pentru Pași în partea de sus și semne de plus pentru a adăuga
un obiectiv sportiv sau corporal.
2. Apăsați pe pictograma în formă de creion de sub obiectivul pentru Pași.
3. Selectați valoarea pe care doriți să o schimbați, alegând dintre: Pași, Distanță, Durată sau Energie.
În acest exemplu, alegem opțiunea Pași, iar aceasta este deja evidențiată.
4. Derulați în jos și schimbați numărul de pași.
5. Apăsați pe Done (Terminat).
6. În mod alternativ, apăsați pe Disable Goal (Dezactivare Obiectiv) pentru a dezactiva obiectivul.
Sfat: De asemenea, puteți seta obiective pe website-ul MySports.
Notă: Progresul dvs. pentru obiectivul de monitorizare a activității se resetează în fiecare zi la miezul
nopții.
Important: Obiectivele noi sau modificările obiectivelor existente sunt sincronizate cu dispozitivul dvs.
TomTom Touch atunci când îl conectați.

Setarea unui obiectiv sportiv
Notă: Nu puteți seta un obiectiv direct pe dispozitivul TomTom Touch, trebuie să utilizați aplicația
MySports sau website-ul MySports.
Modul Sport poate fi utilizat pentru toate activitățile dvs. sportive. Acest mod de pornire-oprire
înregistrează durata, ritmul cardiac și caloriile consumate în funcție de ritmul dvs. cardiac. Puteți utiliza
acest mod pentru orice tip de sport, cu excepția înotului și a sporturilor de apă.
Pentru a configura un obiectiv sportiv, procedați în felul următor în aplicația MySports:
1. În meniu, apăsați pe GOALS (OBIECTIVE). Veți vedea un ecran cu obiectivul dvs. pentru Pași în partea
de sus și semne de plus pentru a adăuga un obiectiv sportiv sau corporal.
2. Derulați în jos și apăsați pe semnul de plus pentru a adăuga un obiectiv sportiv.
3. Alegeți-vă activitatea din categoriile care includ: Alergare, Ciclism, Alergare pe bandă etc. În acest
exemplu, alegem opțiunea Alergare, iar aceasta este deja evidențiată.
4. Derulați în jos și apăsați o combinație de Valori, Perioadă de timp și Scop pentru fiecare activitate:
▪ Activități - setați un număr în funcție de câte ori doriți să realizați acea activitate într-o
săptămână sau lună.
▪ Distanță - setați distanța pe care doriți să o parcurgeți într-o săptămână sau lună.
▪ Durată - setați timpul pe care doriți să îl petreceți realizând acea activitate într-o săptămână
sau lună.
5. Când ați terminat, derulați în jos și apăsați pe Done (Terminat).
Sfat: De asemenea, puteți seta obiective pe website-ul MySports.
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Important: Obiectivele noi sau modificările obiectivelor existente sunt sincronizate cu dispozitivul dvs.
TomTom Touch atunci când îl conectați.
Exemple de prezentare a modului Sport și de grafice pentru Ritmul cardiac de repaus

Setarea unui obiectiv corporal
Notă: Nu puteți seta un obiectiv direct pe dispozitivul TomTom Touch, trebuie să utilizați aplicația
MySports sau website-ul MySports.
Pentru a vă monitoriza progresul, puteți seta un obiectiv corporal cu ajutorul MySports. Puteți să setați
un obiectiv pentru procentajul de grăsime corporală/muscular sau un obiectiv pentru greutate.
Pentru a configura un obiectiv corporal, procedați în felul următor în aplicația MySports:
1. În meniu, apăsați pe GOALS (OBIECTIVE).
Veți vedea un ecran cu obiectivul dvs. pentru Pași în partea de sus și semne de plus pentru a adăuga
un obiectiv sportiv sau corporal.
2. Derulați în jos și apăsați pe semnul de plus pentru a adăuga un obiectiv corporal.

32

3. Alegeți-vă valoarea dintre: Greutate, Grăsime corporală sau Mușchi. În acest exemplu, alegem
Greutatea.

4. Derulați în jos și setați greutatea țintă.
Sfat: Puteți schimba unitatea de greutate în profilul dvs. din aplicația MySports sau pe website.
5. Când ați terminat, derulați în jos și apăsați pe Done (Terminat).
Sfat: De asemenea, puteți seta obiective pe website-ul MySports.
Important: Obiectivele noi sau modificările obiectivelor existente sunt sincronizate cu dispozitivul dvs.
TomTom Touch atunci când îl conectați.

33

Compoziția corporală
Despre compoziția corporală
Cum funcționează măsurarea compoziției corporale?
Caracteristica compoziției corporale funcționează prin transmiterea unui mic curent electric inofensiv
prin corpul dvs. Curentul trece mai ușor prin mușchi decât prin grăsime, așadar prin măsurarea cantității
de curent la diferite frecvențe, se poate face o estimare a procentului de grăsime corporală și de mușchi.
Orice alte elemente din corpul dvs. se încadrează în categoria „altele”, de exemplu, apa sau oasele.
Rezultatele compoziției dvs. corporale pentru grăsime corporală, mușchi și „altele” însumează 100%.
Măsurătoarea compoziției dvs. corporale este stocată de dispozitivul TomTom Touch și apoi este
transferată în aplicația MySports și pe website-ul MySports, unde o puteți vedea alături de valorile dvs.
privind pașii, caloriile, distanța și timpul activ. Acest lucru înseamnă că vă puteți monitoriza efortul și
rezultatele în același loc.
De ce să ne măsurăm compoziția corporală?
Măsurarea elementelor care vă alcătuiesc corpul vă oferă rezultate mai relevante decât simpla cântărire
sau calcularea IMC-ului dvs. (indicele de masă corporală). Deoarece mușchii cântăresc mai mult decât
grăsimea, ați putea lua în greutate în urma exercițiilor de forță, arătând în același timp mai suplu. Prin
măsurarea compoziției dvs. corporale de-a lungul timpului, veți putea vedea dacă procentajul dvs. de
mușchi și grăsime crește sau scade și veți avea o imagine mai exactă a modului în care corpul dvs. se
schimbă.
Precizia măsurătorilor
Atunci când vă uitați la măsurătorile compoziției corporale, cel mai important lucru de remarcat este
tendința de-a lungul timpului. Mulți factori, cum ar fi nivelele pentru exerciții, alimentație și hidratare
pot influența o singură măsurătoare și, prin urmare, pot cauza fluctuații zilnice. Veți putea vedea cum
se modifică în timp procentajele pentru grăsime și mușchi în aplicația MySports și pe website-ul MySports.
Vă recomandăm să vă măsurați compoziția corporală în aceeași perioadă a zilei și să urmați pașii de la
secțiunea Măsurarea compoziției corporale.

Măsurarea compoziției corporale
Important: Atunci când măsurați compoziția corporală, realizați acest lucru pe dispozitivul dvs. TomTom
Touch, dar rezultatul apar DOAR pe telefonul dvs. în aplicația mobilă MySports sau pe website-ul
MySports.
Pentru a obține o măsurătoare exactă, urmați pașii de mai jos.
1. Purtați trackerul de fitness timp de cel puțin 15 minute înainte de a efectua o măsurătoare.
Sfat: Un interval de 15 minute permite electrodului de pe încheietura mâinii să ajungă la temperatura
pielii pentru un rezultat precis.
Important: Pentru un rezultat precis, măsurați-vă compoziția corporală în aceeași perioadă a zilei.
2. Activați dispozitivul TomTom Touch prin apăsarea butonului.
3. Glisați la două ecrane de deasupra ecranului ceasului de pe trackerul dvs. de fitness, unde puteți
vedea un semn pentru procent.
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4. Brațele dvs. nu ar trebui să fie pe lângă corp, iar mâinile și încheieturile mâinilor nu ar trebui să se
atingă între ele. Acest lucru poate avea ca efect o traiectorie mai scurtă a curentului, ceea ce poate
duce la rezultate inexacte.

5. Apăsați butonul cu vârful degetului arătător timp de aproximativ 10 secunde, până când apare o bifă
pe ecran.
6. Asigurați-vă vă că acoperiți întregul buton cu vârful degetului și că degetul formează o linie dreaptă
cu afișajul trackerului dvs. de fitness.

Sfat: Dacă vedeți o cruce pe ecran în locul unei bife, încercați să puneți o cantitate mică de apă pe
încheietura dvs., chiar sub electrod, și pe vârful degetului arătător.
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7. Deschideți aplicația mobilă MySports pentru a vă vedea măsurătorile compoziției corporale și
progresul pentru obiectivul setat de dvs.:

Apăsați pe pictograma pentru meniu, apoi Progress (Progres)> butonul Filter (Filtru)> Body in
Activities (Corp în cadrul activităților) sau selectați un obiectiv pentru Grăsimea corporală, făcând
clic pe el. Vă puteți vedea procentajele pentru grăsimea corporală și mușchi, precum și tendințele
în timp.
Sfaturi pentru măsurarea compoziției corporale
▪ Tendința generală a măsurătorilor este mai precisă dacă le realizați în aceeași perioadă a zilei
▪ Momentul ideal pentru realizarea măsurătorii este dimineața, după ce mergeți la baie, dar înainte
de a mânca, bea, de a face duș sau de a face exerciții fizice.
▪ În cazul femeilor, măsurătorile sunt mai puțin precise dacă sunt realizate în timpul unui ciclu
menstrual, deoarece acest lucru afectează în general echilibrul fluidelor din organism.
▪ Compoziția corporală nu poate fi măsurată cu precizie în timpul sarcinii sau dacă aveți implanturi de
metal mai mari în corp, de exemplu, ca urmare a unei intervenții chirurgicale.

Compoziția corporală ideală
Deoarece compoziția corporală ideală poate varia foarte mult de la o persoană la alta, nu putem da o
estimare exactă pentru acest lucru.
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Dispozitivul TomTom Touch Fitness Tracker este conceput pentru a vă ajuta să aveți o imagine mai bună
asupra modului în care sănătatea și corpul dvs. se schimbă de-a lungul timpului. Pentru a facilita acest
lucru, vă oferim un grafic care prezintă modificări produse la nivelul numerelor compoziției corporale
pentru un anumit interval de timp selectat. Puteți consulta acest grafic pe website-ul MySports și în
aplicația mobilă MySports, în fila Progress (Progres).
De asemenea, puteți stabili obiective corporale, cum ar fi o anumită greutate sau procentaj de grăsime,
prin selectarea Obiectivelor pe website sau în aplicație. Odată ce un obiectiv este setat, vă puteți
vizualiza progresul spre atingerea acestui obiectiv, împreună cu alte date legate de activitatea dvs.
Daca doriți sfaturi personalizate în ceea ce privește compoziția dvs. corporală, vă recomandăm să
consultați un antrenor personal autorizat sau un medic.
Puteți găsi mai multe informații despre compoziția corporală în Articolul - Măsurarea și evaluarea
compoziției corporale al Colegiului American de Medicină Sportivă (American College of Sports Medicine),
precum și în alte resurse online.

Siguranță și compoziția corporală
Curentul transmis prin corpul dvs. atunci când se măsoară compoziția corporală cu ajutorul dispozitivului
TomTom Touch Fitness Tracker este complet inofensiv. Cu toate acestea, dacă sunteți însărcinată, aveți
un stimulator cardiac sau alt dispozitiv medical intern, consultați întotdeauna medicul înainte de
utilizare.
Important: Compoziția corporală nu poate fi măsurată cu precizie în timpul sarcinii sau dacă aveți
implanturi de metal mai mari în corp, de exemplu, ca urmare a unei intervenții chirurgicale.

Articol - Măsurarea și evaluarea compoziției corporale
Acest articol a fost reprodus în întregime de pe website-ul Colegiului American de Medicină Sportivă:
http://www.acsm.org/public-information/articles/2012/01/12/measuring-and-evaluating-bodycomposition
Măsurarea și evaluarea compoziției corporale
11 ianuarie 2012
Scris de Tiffany Esmat PhD
Ce înseamnă cu adevărat numărul afișat pe cântar? În ceea ce privește sănătatea generală, greutatea
nu este la fel de importantă ca și compoziția acestei greutăți. Mai mult decât atât, ar trebui să fim mai
degrabă conștienți de compoziția noastră corporală decât să ne monitorizăm greutatea. Urcându-ne pe
cântar, aflăm pur și simplu greutatea combinată a tuturor țesuturilor din corpul nostru. Această
greutate poate fluctua pe parcursul zilei în funcție de perioada zilei, starea de hidratare sau în funcție
de hainele pe care le purtăm. În schimb, compoziția corporală indică proporțiile relative de grăsime și
masă musculară din organism. Masa de grăsime este formată din două tipuri de grăsime: grăsime
esențială și neesențială. A doua componentă a compoziției corporale, masa musculară, se referă la oase,
țesuturi, organe și mușchi.
Grăsimea esențială este cantitatea de grăsime minimă necesară pentru o funcționare fiziologică
normală. La bărbați și femei, valorile pentru grăsimea esențială sunt considerate în general a fi de 3%
și respectiv 12%. Grăsimea care depășește cantitatea minimă este numită grăsime neesențială. Este
general acceptat că un interval de 10-22 la sută pentru bărbați și 20-32 la sută pentru femei este
considerat satisfăcător pentru o stare de sănătate bună.
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O compoziție corporală aflată în intervalul recomandat sugerează că există un risc mai mic de a suferi
de boli legate de obezitate, cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, și chiar de unele forme
de cancer. În plus, cu toate că ne confruntăm cu riscuri atunci când compoziția corporală este prea
mare, ne confruntăm cu un alt set de riscuri atunci când compoziția corporală este prea mică. Atunci
când reducem grăsimile esențiale sub nivelurile minime recomandate, afectăm în mod negativ livrarea
vitaminelor la organele, capacitatea de funcționare a sistemului reproducător și sănătatea în general.
Cum vă puteți stabili compoziția corporală? Compoziția corporală poate fi estimată prin diferite tehnici
de la teste de teren care necesită doar un calculator sau o panglică de măsurat la teste avansate
efectuate într-un cadru clinic sau de laborator, de către un tehnician instruit. Metodele obișnuite de
explorare a nivelurilor de adipozitate includ indicele de masă corporală (IMC), circumferința taliei,
cutele de piele, analiza impedanței bioelectrice și BOD POD.
Două tehnici care nu evaluează procentajul de grăsime corporală, dar care poate fi utile, sunt IMC și
circumferința taliei. IMC este utilizat pentru a evalua greutatea în raport cu înălțimea și se calculează
prin împărțirea greutății exprimate în kilograme (kg) la înălțimea exprimată în metri la pătrat (kg m2). Un IMC de 25 sau mai mare este clasificat ca supraponderal, în timp ce un IMC de 30 sau mai mare
este clasificat ca obez. În timp ce IMC poate oferi o idee generală asupra riscului crescut de probleme
de sănătate legate de obezitate, acesta nu poate reda compoziția acelei greutăți. Măsurarea
circumferinței taliei oferă informații cu privire la riscul crescut de boli legate de obezitate datorită
locului în care se află excesul de grăsime. Circumferința taliei poate fi măsurată prin plasarea unei
panglici de măsurat în jurul celei mai mici părți a taliei în timp ce stați în picioare relaxat.
Circumferința taliei ar trebui să fie de 40 de inch (aprox. 100 cm) sau mai puțin la bărbați și de 35 de
inch (aprox. 90 cm) la femei. Obezitatea androidă, clasificată ca fiind greutatea în exces aflată în zona
trunchiului, expune individul la un risc mai mare de: hipertensiune arterială, sindrom metabolic, diabet
de tip 2, colesterol ridicat, boli coronariene și moarte prematură.
Procentajul de grăsime corporală poate fi estimat prin intermediul mai multor tehnici, unele fiind
simple, altele mult mai complexe. Acest articol descrie trei tehnici obișnuite pe care le puteți întâlni:
măsurarea cutelor de piele, măsurătorile BOD POD și analiza impedanței bioelectrice (BIA). Procentajul
de grăsime corporală poate fi estimat cu ajutorul șublerelor pentru a măsura grosimea cutelor de piele
în diferite zone ale corpului. Suma cutelor de piele din diferite zone ale corpului poate fi apoi
transformată pentru a calcula procentajul de grăsime corporală. Această tehnică este destul de rapidă
și poate fi precisă. Cu toate acestea, este important să găsiți un tehnician instruit care să realizeze
măsurătorile. Dacă măsurătorile nu sunt realizate corect sau dacă s-a aplicat o formulă greșită, acest
lucru poate duce la valori eronate. O abordare destul de nouă și de „high-tech” pentru evaluarea
compoziției corporale este BOD POD. Aceste unități din fibră de sticlă sunt concepute pentru a măsura
greutatea corporală și volumul corporal (adică dimensiunea totală a corpului). Deoarece grăsimea este
mai puțin densă ca masa musculară, raportul greutate-volum poate fi utilizat pentru a prezice
procentajul de grăsime corporală. O altă tehnică frecvent utilizată în sălile de fitness este BIA.
Principiul din spatele acestei tehnici este faptul că grăsimea conține puțină apă; cea mai mare parte a
apei din corp se află în componenta musculară. Prin urmare, atunci când un curent electric întâlnește
grăsime, există mai multă rezistență. Grăsimea corporală poate fi estimată măsurând ușurința cu care
curenții trec prin corp.
Calcularea procentajului de grăsime corporală cu ajutorul oricăreia dintre aceste tehnici se realizează
cel mai bine de un specialist în domeniul sănătății și al condiției fizice. Pe lângă realizarea unor evaluări
precise, aceste persoane vor fi în măsură să vă explice rezultatele obținute. Consultați-vă cu sălile de
fitness din apropierea dvs. pentru a vedea ce metodele de evaluare vă sunt la dispoziție.
Ce puteți face cu rezultatele obținute? Rezultatele evaluării compoziției dvs. corporale pot fi utilizate
pentru a identifica riscuri, pentru a vă personaliza programul de exerciții sau pentru a evalua cât de
bun este programul dvs. actual de exerciții și de nutriție. Dacă observați că vă aflați într-un interval
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sănătos, continuați exercițiile fizice și comportamentul alimentar. Dacă observați că compoziția dv.
corporală poate fi îmbunătățită, încercați să vă dați seama mai atent ce puteți face pentru a aduce
schimbări pozitive la nivelul dvs. actual de activitate și alimentație. Nu folosiți doar cântarul pentru a
vă evalua compoziția corporală. Țineți minte, este posibil ca numărul indicat de cântar să rămână
constant, dar să observați schimbări la nivelul masei de grăsime și la nivelul masei musculare.
Schimbările la nivelul compoziției corporale necesită timp și efort dedicat, însă impactul pozitiv asupra
sănătății și asupra calității vieții merită acest efort. Efectuarea regulată de exerciții și activități fizice,
împreună cu un regim alimentar echilibrat și sănătos, reprezintă elemente cheie pentru atingerea și
menținerea unei compoziții corporale sănătoase.

Graficul procentajului de compoziție corporală ACE
Acest grafic al procentajului de grăsime corporală este preluat de la Consiliul American pentru Exerciții
(American Council on Exercise).
Notă: Acest tabel oferă estimări și orientări generice. Consultați medicul pentru orientări potrivite
pentru dvs.
GRAFICUL PROCENTAJULUI PENTRU GRĂSIMEA CORPORALĂ IDEALĂ (Consiliul American pentru
Exerciții)
Descriere

Bărbați

Femei

Grăsime esențială

2-5%

10-13%

Atleți

6-13%

14-20%

Condiție fizică bună

14-17%

21-24%

Medie

18-24%

25-31%

25%+

32%+

Obezitate
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Notificări telefon
Primirea notificărilor de pe telefon
Notificări apel
Atunci când primiți un apel, dispozitivul TomTom Touch vibrează și pe ecran apare o pictogramă de apel
pentru a vă arăta că aveți un apel. Puteți să glisați în jos pentru a respinge pictograma sau pentru a o
ignora.

Notificări mesaj text (SMS)
Atunci când primiți un SMS, dispozitivul TomTom Touch vibrează și pe ecran apare o pictogramă pentru
mesaj pentru a vă arăta că aveți un mesaj. Puteți să glisați în jos pentru a respinge pictograma sau
pentru a o ignora.
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Setări
Despre setări
Toate setările pentru dispozitivul dvs. TomTom Touch sunt realizate folosind aplicația mobilă MySports
sau pe website-ul MySports.
Pentru dispozitivul dvs. TomTom Touch sunt disponibile următoarele setări:
▪
▪
▪
▪
▪

Ritm cardiac pe parcursul întregii zile
Notificări telefon
Profil
Preferințe
Zonele ritmului cardiac

Ritmul cardiac pe parcursul întregii zile
Pentru a porni sau opri monitorizarea ritmului cardiac pe parcursul întregii zile, procedați în felul
următor:
1. Deschideți aplicația MySports pe telefonul dvs. mobil.
2. Apăsați pe DEVICE (DISPOZITIV).
3. Mutați cursorul pentru opțiunea All Day Heart Rate (Ritm cardiac pe parcursul întregii zile).
Sfat: Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, opriți Monitorizarea ritmului cardiac pe parcursul
întregii zile atunci când nu utilizați dispozitivul.
A se vedea secțiunea: Monitorizarea ritmului cardiac

Notificări telefon
Pentru a porni sau opri notificările de pe telefon, procedați în felul următor:
1. Deschideți aplicația MySports pe telefonul dvs. mobil.
2. Apăsați pe DEVICE (DISPOZITIV).
3. Mutați cursorul pentru opțiunea Phone notifications (Notificări pe telefon).
A se vedea secțiunea: Primirea notificărilor de pe telefon

Profil
Este nevoie să vă configurați profilul utilizând aplicația MySports sau pe website-ul MySports. Profilul
dvs. este trimis pe dispozitivul TomTom Touch de fiecare dată când vă conectați la MySports.
Selectați următoarele opțiuni pentru a vă seta detaliile în fiecare caz:
▪ NUME
▪ SEX
▪ DATA NAȘTERII
▪ ÎNĂLȚIME
▪ GREUTATE
Informațiile din profilul dvs. sunt folosite pentru următoarele operații:
▪

Data nașterii permite dispozitivului dvs. TomTom Touch să vă calculeze vârsta, care poate fi apoi
utilizată pentru a vă estima ritmul cardiac maxim.
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▪
▪

Greutatea și sexul sunt necesare pentru a calcula caloriile cu mai multă precizie.
Pentru compoziția dvs. corporală trebuie să se ia în considerare sexul, înălțimea, greutatea și vârsta.

Important: Dispozitivul dvs. TomTom Touch este conectat la profilul dvs. Dacă lăsați pe altcineva să își
măsoare compoziția corporală cu dispozitivul dvs., este posibil să se producă o eroare sau să rezulte
valori inexacte, deoarece rezultatul este calculat cu ajutorul detaliilor din profilul dvs. (sex, înălțime,
greutate și vârstă).

Preferințe
Există o serie de preferințe pe care le puteți schimba și care poate fi accesată după cum urmează:
Website-ul MySports
Faceți clic pe fila Your name (Numele dvs.) (colțul din dreapta sus)> Settings (Setări)> Preferences
(Preferințe).
Aplicația MySports
Apăsați pe pictograma pentru meniu > Account (Cont)> Profile (Profil)> Preferences (Preferințe).
Puteți seta următoarele preferințe:
▪
▪
▪
▪
▪

AFIȘARE DATĂ
AFIȘARE TIMP
UNITĂȚI GREUTATE
UNITĂȚI DISTANȚĂ
UNITĂȚI ENERGIE

Zonele ritmului cardiac
Puteți să modificați intervalul pentru zonele ritmului cardiac pe website-ul MySports.
Faceți clic pe fila Your name (Numele dvs.) (colțul din dreapta sus)> Settings (Setări)> Heart Rate Zones
(Zonele ritmului cardiac).
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Contul TomTom MySports
Notă: Contul MySports este diferit de contul TomTom sau MyDrive. Nu există nicio legătură între cele
trei. Puteți avea mai multe dispozitive asociate cu un cont MySports.
Contul dvs. TomTom MySports este o locație centrală de stocare pentru toate informațiile referitoare la
exercițiile dvs. fizice și la condiția dvs. fizică.
Pentru a crea un cont, faceți clic pe butonul din TomTom MySports Connect sau accesați direct websiteul: mysports.tomtom.com
După cum se poate vedea din diagrama de mai jos, vă puteți transfera activitățile în contul MySports
folosind fie TomTom MySports Connect, fie aplicația TomTom MySports.
Dacă vă transferați activitățile în contul TomTom MySports, puteți stoca, analiza și vizualiza activitățile
anterioare. Puteți vizualiza toate valorile asociate cu activitățile dvs.
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TomTom MySports Connect
TomTom MySports Connect realizează următoarele acțiuni:
▪
▪
▪

Vă înregistrează dispozitivul TomTom Touch în contul MySports.
Actualizează software-ul dispozitivului dvs. TomTom Touch atunci când sunt disponibile versiuni noi.
Încarcă informații referitoare la activități în contul dvs. MySports.

Notă: Aplicația TomTom MySports Connect este o aplicație complet diferită de aplicația MyDrive.
Instalarea aplicației TomTom MySports Connect
Pentru instrucțiuni, a se vedea secțiunea: Descărcarea programului MySports Connect
Compatibilitatea cu computerul
TomTom MySports Connect este compatibil cu următoarele sisteme de operare:
Windows
▪
▪
▪
▪

Windows 10
Windows 8 - versiunea PC
Windows 7
Windows Vista

Mac OS X
▪
▪
▪
▪
▪

0.11 (El Capitan)
10.10 (Yosemite)
10.9 (Mavericks)
10.8 (Mountain Lion)
10.7 (Lion)
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Aplicația mobilă TomTom MySports
Aplicația mobilă MySports vă permite să vă încărcați și analizați activitățile și vă vedeți statisticile în
timpul deplasării.
Aplicația mobilă TomTom MySports realizează următoarele acțiuni:
▪
▪

Vă transferă informațiile referitoare la activități în contul dvs. TomTom MySports în mod automat
atunci când este sincronizat cu dispozitivul TomTom Touch.
Oferă o alternativă la TomTom MySports Connect pentru transferul informațiilor referitoare la
activitate în contul dvs. MySports.

Telefoane și dispozitive mobile compatibile
iOS
Aplicația TomTom MySports este compatibilă cu următoarele telefoane și dispozitive mobile:
▪
▪
▪
▪

iPhone 4S sau mai nou
iPod touch - a cincea generație
iPad3 sau mai nou
Toate iPad mini.

Android
Aplicația TomTom MySports necesită Bluetooth Smart (sau Bluetooth LE) și Android 4.4 sau mai mare
pentru a comunica cu ceasul dvs. O gamă de dispozitive Android cu Bluetooth Smart au fost testate
pentru a confirma compatibilitatea acestora cu aplicația MySports. Verificați compatibilitatea telefonului
dvs. cu aplicația MySports accesând Magazinul Google Play.
Important: Pentru China, magazinul Google Play nu este accesibil, aplicația noastră fiind publicată în
magazinul Wandoujia.
Instalarea aplicației TomTom MySports
A se vedea secțiunea: Descărcarea aplicației mobile MySports
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Partajarea activităților
Puteți să partajați activități MySports utilizând funcția de Social Sharing (Partajare socială) a contului
dvs. MySports.
Pentru a începe partajarea, procedați în felul următor:
1.
2.
3.
4.

Conectați-vă la MySports.
Selectați o activitate din panoul dvs. MySports.
Faceți clic pe butonul Share (Partajare) din colțul din dreapta sus.
Alegeți, de exemplu, Facebook sau Twitter și adăugați un comentariu pentru a vă personaliza
postarea.
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Anexă
Avertizări și indicații de utilizare
Indicații de utilizare
Dispozitivul TomTom Touch Fitness Tracker monitorizează compoziția corporală (grăsimea corporală și
masa musculară) și ritmul cardiac, contorizează pașii făcuți, caloriile consumate, distanța parcursă pe
jos, timpul activ și timpul petrecut dormind. Aceste valori vă vor ajuta în menținerea unui stil de viață
activ.
Atenție
Dispozitivul TomTom Touch Fitness Tracker nu este un dispozitiv medical și nu trebuie utilizat pentru
punerea unui diagnostic sau pentru tratamente. Nu folosiți dispozitivul TomTom Touch Fitness Tracker
dacă sunteți însărcinată sau dacă aveți un stimulator cardiac sau alte dispozitive medicale interne.
Impedanța bioelectrică nu poate fi măsurată cu exactitate atunci când sunteți însărcinată, dacă există
obiecte metalice în corpul dvs., imediat după efectuarea de exerciții fizice sau după duș, baie sau înot.
Păstrați electrozii de pe curea departe de electricitate.
Datele furnizate sunt o estimare a compoziției dvs. corporale; pot apărea fluctuații. Vă rugăm să realizați
măsurătorile în aceeași perioadă a zilei, în aceleași condiții și să respectați instrucțiunile furnizate în
cutie și în secțiunea FAQs (Întrebări frecvente).
Consultați întotdeauna un medic înainte de a începe un program de exerciții fizice. Acest dispozitiv
pentru monitorizarea ritmului cardiac nu este un dispozitiv medical și nu trebuie utilizat pentru punerea
unui diagnostic sau pentru tratamente.
Interferența cu semnalul din surse externe, contactul slab cu încheietura mâinii și alți factori pot
împiedica citirea sau transmiterea exactă a ritmului cardiac. TomTom nu își asumă nicio responsabilitate
care decurge din orice astfel de inexactități.
Dispozitivul TomTom Touch Fitness Tracker este fabricat în China.
Acesta nu este o jucărie. Acest produs și accesoriile sale conțin piese de mici dimensiuni care pot
reprezenta un pericol de sufocare. Vă rugăm să nu îl lăsați la îndemâna copiilor. În caz de ingestie a
bateriei, solicitați imediat asistență medicală.
Modul în care TomTom vă utilizează informațiile
Informațiile privind utilizarea informațiilor cu caracter personal pot fi găsite la:
tomtom.com/privacy.
Bateria și informații despre mediu
Acest produs utilizează o baterie litiu-polimer care nu este accesibilă utilizatorului și care nu poate fi
înlocuită de utilizator. Nu deschideți carcasa și nu (încercați să) scoateți bateria. Substanțele din produs
și/sau baterie pot fi dăunătoare pentru mediu sau pentru sănătatea dvs. dacă sunt eliminate în mod
necorespunzător. Bateria din produs trebuie reciclată sau eliminată corespunzător, conform legislației și
reglementărilor locale, și trebuie întotdeauna ținută separat de deșeurile menajere.
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Directiva DEEE
Simbolul cu coșul de gunoi de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu
trebuie tratat ca un deșeu menajer. În conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE pentru echipamente
electrice și electronice (DEEE), acest produs electric nu trebuie eliminat ca deșeu municipal nesortat.
Vă rugăm să aruncați acest produs prin returnarea la punctul de vânzare sau la punctul local municipal
de colectare pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la conservarea mediului înconjurător.

Temperaturile de funcționare a bateriei
Temperaturi de funcționare: de la -20°C (-4°F) la 45°C (113°F).

Directiva R&TTE
Prin prezenta, TomTom declară că produsele și accesoriile TomTom sunt în conformitate cu cerințele
esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate poate fi
găsită aici: tomtom.com/legal.

Informații FCC pentru utilizator

Declarația Comisiei Federale pentru Comunicații
Acest echipament este în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă
următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest
dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare
nedorită a dispozitivului.
Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru dispozitive digitale Clasa B,
în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi protecție
rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare la o instalare rezidențială. Acest echipament generează,
utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu
instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există
nicio garanție că nu vor apărea interferențe la o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează
interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea
echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe
dintre următoarele măsuri:
- Reorientați sau repoziționați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
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- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
ID FCC: S4L1AT00
IC: 5767A-1AT00

Precauție FCC
Transformările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru
conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest echipament.
Acest transmițător nu trebuie să fie co-localizat sau nu poate funcționa în combinație cu orice altă antenă
sau transmițător.
Declarație privind expunerea la radiații
Acest produs respectă limita de emisie pentru expunerea la frecvențe radio (RF) stabilită de către FCC
pentru un mediu necontrolat și este sigur pentru utilizarea destinată după cum este descrisă în acest
manual. O reducere suplimentară a expunerii RF poate fi obținută în cazul în care produsul poate fi
păstrat cât mai departe posibil de corpul utilizatorului sau prin setarea dispozitivului să reducă puterea
de ieșire în cazul în care o astfel de funcție este disponibilă.

Partea responsabilă în America de Nord
TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA 01803
Tel: 866 486-6866 opțiunea 1 (1-866-4-TomTom)

Informații despre emisii pentru Canada
Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
▪
▪

Acest dispozitiv nu poate produce interferențe.
Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza o
funcționare nedorită a dispozitivului.

Funcționarea este supusă condiției ca acest dispozitiv să nu producă interferențe dăunătoare.
Acest dispozitiv digital din Clasa B este conform cu standardul ICES-003 din Canada. CAN ICES-3 (B)/NMB3 (B). Caracteristica Country Code Selection este dezactivată pentru produsele comercializate în SUA sau
Canada.
Echipamentul este în conformitate cu cerințele RSS-247 pentru 2.4 GHz.

Declarație Industry Canada:
Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea
este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza o
funcționare nedorită a dispozitivului.
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Declarație privind expunerea la radiații:
Acest produs respectă limita de emisie din Canada pentru expunerea la frecvențe radio (RF) pentru un
mediu necontrolat și este sigur pentru utilizarea destinată după cum este descrisă în acest manual. O
reducere suplimentară a expunerii RF poate fi obținută în cazul în care produsul poate fi păstrat cât mai
departe posibil de corpul utilizatorului sau prin setarea dispozitivului să reducă puterea de ieșire în cazul
în care o astfel de funcție este disponibilă.

Marca de conformitate cu reglementări

Acest produs afișează Marca de conformitate cu reglementări (RCM) pentru a arăta că respectă
reglementările australiene relevante.
Notă pentru Noua Zeelandă
Acest produs afișează R-NZ pentru a arăta că respectă reglementările relevante din Noua Zeelandă.
Contact serviciul de asistență pentru clienți (Australia și Noua Zeelandă)
Australia: 1300 135 604
Noua Zeelandă: 0800 450 973
Denumire model
TomTom Touch Fitness Tracker: TomTom Touch Fitness Tracker: 1AT00

Certificare Taiwan

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

50

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

Certificare chineză
CMIIT ID / 2016Dj4417

IDA Standard (Singapore)

Logo Triman

Echipament tip BF

Certificare japoneză

R-201-160508
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Informații japoneze privind reciclarea

Certificare coreeană
MSIP-CMM-NSW-1AT00

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
B 급 기기
(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든
지역에서 사용할 수 있습니다.

Informări (Turcia)
Detalii de contact pentru producător (Turcia)
TomTom International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Țările de Jos, Tel: +31 (0)20 757
5000
Utilizare, întreținere și reparații (Turcia)
Vă rugăm să consultați Manualul de utilizare online la tomtom.com/support pentru informații
suplimentare cu privire la modul de utilizare a dispozitivului.
Se recomandă să curățați dispozitivul o dată pe săptămână, în cazul în care îl utilizați în mod frecvent.
▪
▪

Ștergeți dispozitivul cu o cârpă umedă, dacă este nevoie. Folosiți un săpun delicat pentru a
îndepărta grăsimea sau mizeria.
Nu expuneți dispozitivul la produse chimice puternice, cum ar fi benzina, solvenții de curățat,
acetona, alcoolul sau insecticidele. Produsele chimice pot deteriora dispozitivul de etanșare,
carcasa și suprafața finisată.
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▪
▪

Curățați zona senzorului de ritm cardiac și plăcuțele de conectare cu săpun delicat și apă, dacă
este nevoie.
Nu zgâriați zona senzorului de ritm cardiac. Protejați-o împotriva deteriorării.

Efectuarea unei reclamații (Turcia)
Dacă aveți o reclamație cu privire la dispozitivul dvs., vă rugăm să apelați departamentul Suport clienți
la numărul 212 356 9707. În mod alternativ, vă rugăm să consultați
http://tr.support.tomtom.com/app/contact
De asemenea, aveți dreptul să adresați plângeri și reclamații către Curtea consumatorului (Tüketici
Mahkemesi) și către Comitetul de arbitraj pentru problemele consumatorilor (Tüketici Sorunları Hakem
Heyeti)
Durata de viață a produsului dvs. (Turcia)
Durata de viață a produsului dvs. este de cel puțin 5 ani, așa cum se specifică și se anunță în legislația
Servicii după Vânzare din 13/6/2014 și nr. 29029.
Dreptul dvs. de alegere (Turcia)
Dreptul dvs. de alegere este protejat în calitate de consumator în conformitate cu articolul 11 din „Legea
privind protecția consumatorilor” (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun).
Note de siguranță (Turcia)
Vă rugăm să consultați secțiunea de Avertizări din prezenta Anexă.
Economisire energie (Turcia)
Bateria din dispozitivul dvs. se încarcă atunci când o conectați fie la un încărcător de perete, fie la un
computer, folosind cablul micro USB furnizat. Veți fi avertizat atunci când nivelul bateriei este scăzut
sau critic.
Durata de viață a bateriei este scurtată în funcție de cât de des utilizați funcțiile dispozitivului, cum ar
măsurarea ritmului cardiac, măsurarea compoziției corporale și în funcție de numărul de notificări de
telefon primite.
Informații privind transportul și manipularea (Turcia)
Dispozitivul TomTom Fitness Trackers trebuie manipulat cu grijă în timpul transportului. Acest lucru
presupune acordarea atenției tuturor etichetelor și atenționărilor de transport atașate cutiilor ori
paleților de transport. Dispozitivul trebuie să fie transportat în ambalajul său original și nu trebuie să fie
reambalat. Trebuie să folosiți echipamente de ridicare corespunzătoare pentru a muta dispozitivele și
trebuie să aveți grijă să fie conforme cu toate activitățile de formare pentru manipularea manuală. Aveți
grijă să nu scăpați dispozitivele pe jos. Nu supuneți dispozitivele la temperaturi extreme sau la condiții
de depozitare în umezeală.

Specificații tehnice pentru dispozitivele TomTom Fitness Tracker (Turcia)
Durata de viață a bateriei

Monitorizare activitate: până la
5 zile

Rezoluție afișaj

128 x 32 pixeli

Dimensiune afișaj

5,58 x 22,38 mm
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Grosime

11,5 mm

Greutate

10 g

Dimensiune încheietură

121 - 169 mm (mică)

140 - 206 mm (mare)

Stații Service Autorizat (Turcia)
IMPORTANT: Trebuie să contactați Departamentul de Suport clienți pentru a obține un număr RMA și
instrucțiuni înainte de a trimite dispozitivul la o stație service.
Regenersis
Tatlısu Mahallesi.
Şenol Güneş Bulvarı.
Mira Tower. No:2 Zemin Kat D:2
P.K 34774
Ümraniye / İstanbul

Declarație de Conformitate (1)

Declarație de Conformitate
Noi, TomTom International BV
De Ruijterkade 154
1011 DK Amsterdam
Țările de Jos

Declarăm pe propria răspundere că produsul nostru:
Denumire produs:

TomTom Touch Fitness Tracker

Marcă comercială:

TomTom

Tip model:

1TA00

Accesorii (cablu USB):

4AT00

La care se referă această declarație, este în conformitate cu standardele corespunzătoare:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12+2011+A2:2013
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 300 328 V1.9.1:2015
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EN 62479: 2010
ca urmare a prevederilor Directivei R&TTE 1999/5/CE cu cerințele referitoare la Directiva EMC
2004/108/CE și la Directiva LV 2006/95/CE.

Acest produs este marcat cu

Semnat de către sau pentru producător:
Nume (în scris): Clement Magniez
Funcție: Manager Program
Locul și data emiterii: Amsterdam, 16 august 2016

Declarație de Conformitate (2)

Declarație de Conformitate

Noi, TomTom International BV
De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Țările de Jos
(Adresă SUA: TomTom, Inc., 2400 District Avenue, Burlington, MA MA-1803
(1-866-4-TomTom))

Declarăm pe propria răspundere că produsul nostru:
Denumire produs:

TomTom Touch Fitness Tracker

Marcă comercială:

TomTom

Tip model:

1TA00

Accesorii:

Cablu USB (model: 4AT00)

la care se referă această declarație, este în conformitate cu standardele corespunzătoare:
ANSI C63.4
FCC 47 CFR Partea 15, Capitolul B
Informații suplimentare:
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Acest echipament este în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă
următoarelor două condiții:
1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare, și
2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza o
funcționare nedorită a dispozitivului.

Semnat de către sau pentru producător:
Nume (în scris): Clement Magniez
Funcție: Manager Program
Locul și data emiterii: Amsterdam, 23 august 2016

Declarație de Conformitate (3)

Declarație de Conformitate
Noi, TomTom International BV
De Ruijterkade 154
1011 DK Amsterdam
Țările de Jos

Declarăm pe proprie răspundere că produsul nostru și în combinație cu accesoriile noastre:
Denumire produs:

TomTom Touch Fitness Tracker

Marcă comercială:

TomTom

Tip model:

1TA00

Accesorii:

Cablu USB (model: 4AT00)

la care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele specificații:
ICES-003
Informații suplimentare:
Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulamentul canadian ICES-003. Funcționarea este supusă
următoarelor două condiții:
1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare, și
2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza o
funcționare nedorită a dispozitivului.
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Semnat de către sau pentru producător:
Nume (în scris): Clement Magniez
Funcție: Manager Program
Locul și data emiterii: Amsterdam, 23 august 2016
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Notificări privind dreptul de autor
© 2016 TomTom. Toate drepturile rezervate. TomTom și logo-ul „două mâini” sunt mărci înregistrate
ale TomTom N.V. sau ale uneia dintre filialele sale. Vă rugăm să consultați tomtom.com/legal pentru
garanția limitată și pentru acordurile de licență pentru utilizatorii finali care se aplică acestui produs.
Linotype, Frutiger și Univers sunt mărci înregistrate ale Linotype GmbH, înregistrate la Oficiul pentru
Brevete și Mărci din SUA și pot fi înregistrate în anumite alte jurisdicții.
MHei este marcă înregistrată a Monotype Corporation și poate fi înregistrată în anumite jurisdicții.
Cod AES
Software-ul inclus în acest produs conține un cod AES conform Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman,
Worcester, Regatul Unit. Toate drepturile rezervate.
Termeni licență:
Redistribuirea și utilizarea acestui software (cu sau fără modificări) este permisă fără plata unor taxe
sau redevențe, cu condiția ca următoarele condiții să fie respectate:
Distribuțiile codului sursă includ notificarea privind drepturile de autor de mai sus, această listă de
condiții și următoarele precizări.
Distribuțiile binare includ notificarea privind drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și
următoarele precizări în documentație lor.
Numele deținătorului drepturilor de autor nu este folosit pentru a sprijini produse construite folosind
acest software fără permisiunea expresă scrisă.
Calcularea caloriilor
Calcularea caloriilor în aceste produse se bazează pe valorile MET din:
Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J,
Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendiu de Activități Fizice: a doua actualizare a codurilor și a
valorilor MET. Medicină și Știință în Sport și Exerciții, 2011;43(8):1575-1581.
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