Menütérkép TomTom sportórákhoz
Searching:
Bluetooth eszközök
(pulzuspánt,
fülhallgató) keresése,
csatlakoztatása

Tracker:
Napi aktivitáskövetés adatai,
ha be van
kapcsolva
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42

Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.

Sporttevékenységek

Run/
Futás

Futás menü

Treadmill/
Futópad

Futópad menü

Trail run/
Terepfutás

Terepfutás menü

Hike/
Túrázás

Túrázás menü

Cycle/
Bicikli

Bicikli menü

Indoor/
Bicikli görgőn

Bicikli görgőn menü

Swim/
Úszás

Úszás menü

Ski/
Síelés

Síelés menü

Snowboard/
Snowboard

Snowboard menü

Settings:
Főmenü,
beállítások

About/
Tulajdonságok

Clock/
Óra

Tracker/
Aktivitáskövetés

Playlists/
Zenei listák

Phone/
Telefon

Sensors/
Szenzorok

Options/
Opciók

Profile/
Saját profil

Standards/
Sztenderdek

Battery: töltöttség
Storage: tárhely
QuickGPS: GPS jel
Version: szoftververzió
Óra saját azonosító száma
Alarm: ébresztő
Set: be/kikapcsolás
Time: időpont beállítása
Time: idő beállítása
24HR: 12/24 órás kijelzés
Goals: napi elérendő cél, illetve mértékének megadása
Off: kikapcsolás
Steps: lépésszám
Time: mozgásidő
Calories: elégetett kalória
Distance: megtett távolság
Heart: pulzusfigyelés be/kikapcsolás (csak ha van beállított goals)
Sleep: alvásfigyelés be/kikapcsolás (csak ha van beállított goals)
All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

Gym/
Edzés
Freestyle/
Séta, szabad
mozgásforma
Stopwatch/
Stopperóra

Manage:
Alerts: telefonos értesítések be/kikapcsolása
Syncing: telefonos szinkronizáció és értesítések módjának beállítása
On: bekapcsolás
Off: kikapcsolás
Manual: manuális, energiatakarékos mód, kézi szinkronizációval, értesítések nélkül
Pair new: új telefonkészülék párosítása
Heart: pulzusmérő be/kikapcsolás, External: külső pulzusmérő
Bike: kerékpáros mérőegység be/kikapcsolás
Compass: iránytű kalibrálása
Units: mértékegységek beállítása (távolsáv: km/miles, súly: kg/lbs)
Buzz: rezgés be/kikapcsolás
Demo: demo mód be/kikapcsolás
Night: éjszakai üzemmód (folyamatos világítás) be/kikapcsolás
Lock: biztonságos mérésleállítás be/kikapcsolás (leállításhoz hosszabb gombnyomás)
Language: nyelv beállítása (English: angol, magyar nyelv nincs)
Voice: hangüzenetek nyelvének beállítása (None: nincs
hangüzenet, English: angol, magyar nyelv nincs)
Weight: súly megadása
Height: magasság megadása
Age: születési dátum megadása
Gender: nem megadása (Male: férfi, Female: nő)
Országonkénti szabványazonosítók

Edzés menü
Séta, szabad
mozgásforma menü
Stopperóra menü

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.

Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Run/
Futás

Futás
menü

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)

Iránytű
A körlapon a kis házikó ikon a kiindulási pont
irányát jelöli

Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Aktuálisan játszott zeneszám
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. pace: átlagtempó
Calories: elégetett kalória
Heart rate: aktuális pulzus
Heart rate zone: pulzuszóna
Gradient: emelkedő mértéke (%)
Climb: összes emelkedés
Fitness points: fitness pontok
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

Workouts/
Edzéstervek

Training/
Tréning

*Metrics/
Mértékegységek

*Playlists/
Zenei listák

None: nincs
Fat burn: zsírégető edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Endurance: kitartó edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Fitness: fitness edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Speed: gyorsasági edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Power: erősítő edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Custom: a saját edzéstervek a megadott nevek szerint
A kiválasztott edzés leírása a megadott szöveg alapján
Display: a kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. Pace: átlagtempó
Speed: sebesség
Avg. Speed: átlagsebesség
Calories: elégetett kalória
Heart: aktuális pulzus
Hr zone: pulzuszóna
Gradient: emelkedő mértéke (%)
Climb: összes emelkedés
Points: fitness pontok
Speed: sebesség kijelzésének módja
Speed: sebesség (táv/idő)
Pace: tempó (idő/táv)
Both: mindkettő

Az aktuális aktivitás pulzusadatai
Balra/jobbra lépve lehet az aktuális pulzuszóna, a
zónákban eltöltött idő százalékos eloszlása, és az
aktivitás pulzusgörbéje között váltani

None: nincs
Goals: elérendő cél, illetve mértékének megadása
Distance: megtenni kívánt távolság
Time: megcélzott mozgási idő
Calories: elégetni kívánt kalória
Intervals: intervallum-edzés szakaszainak beállítása, minden egységnél idő
(Time) vagy távolság (Distance) adható meg
Warmup: bemelegítés
1.Work: feladat rész
2.Rest: pihenő rész
# Sets: ismétlések száma (a feladat-pihenő párosokra vonatkozóan)
Cooldown: levezetés
Laps: körök (egységek) beállítása
Time: egységnyi idő (köridő) beállítása
Distance: egységnyi távolság (körhossz) beállítása
Manual: egységek, körök manuális megadása a mérés közben
Zones: aktivitás közben tartani kívánt zóna, tartomány megadása
Pace: tempózóna alsó és felső határának beállítása
Speed: sebességzóna alsó és felső határának beállítása
Heart: pulzuszóna kiválasztása (Sprint / Speed / Endure / Fat burn /
Easy / Custom)
Race: verseny mód, az aktuális aktivitás folyamatos összehasonlítása a
kiválasztottal
Recent: legutóbbi aktivitás
My sports: a megadott versenyek listája
Create: egyedi verseny idejének (Time) és távolságának (Distance)
beállítása

All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

*Phone/
Telefon

A telefonos értesítések bekapcsolása/kikapcsolása

Splits/
Egységek

Egységek jelzésének bekapcsolása/kikapcsolása

*Rotation/
Forgatás

Térkép elforgatásának bekapcsolása/kikapcsolása

Trails/
Útvonalak

Útvonalkövetés, választás a feltöltött térképek közül

Pause/
Szüneteltetés

Az aktuális aktivitás térképe
Balra/jobbra lépve lehet a léptéket változtatni, azaz
közelíteni vagy távolítani

Az automatikus szüneteltetés bekapcsolása/kikapcsolása

* Futás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.

Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Treadmill/
Futópad

Futópad
menü

Adjust distance?/
Távolság felülbírálása?

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)

Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Aktuálisan játszott zeneszám
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. pace: átlagtempó
Calories: elégetett kalória
Heart rate: aktuális pulzus
Heart rate zone: pulzuszóna
Fitness points: fitness pontok
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

Workouts/
Edzéstervek

None: nincs
Fat burn: zsírégető edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Endurance: kitartó edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Fitness: fitness edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Speed: gyorsasági edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Power: erősítő edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Custom: a saját edzéstervek a megadott nevek szerint
A kiválasztott edzés leírása a megadott szöveg alapján

Training/
Tréning

*Metrics/
Mértékegységek

*Playlists/
Zenei listák

Display: a kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. Pace: átlagtempó
Speed: sebesség
Avg. Speed: átlagsebesség
Calories: elégetett kalória
Heart: aktuális pulzus
Hr zone: pulzuszóna
Points: fitness pontok
Speed: sebesség kijelzésének módja
Speed: sebesség (táv/idő)
Pace: tempó (idő/táv)
Both: mindkettő

Az aktuális aktivitás pulzusadatai
Balra/jobbra lépve lehet az aktuális pulzuszóna, a
zónákban eltöltött idő százalékos eloszlása, és az
aktivitás pulzusgörbéje között váltani

None: nincs
Goals: elérendő cél, illetve mértékének megadása
Distance: megtenni kívánt távolság
Time: megcélzott mozgási idő
Calories: elégetni kívánt kalória
Intervals: intervallum-edzés szakaszainak beállítása, minden egységnél idő
(Time) vagy távolság (Distance) adható meg
Warmup: bemelegítés
1.Work: feladat rész
2.Rest: pihenő rész
# Sets: ismétlések száma (a feladat-pihenő párosokra vonatkozóan)
Cooldown: levezetés
Laps: körök (egységek) beállítása
Time: egységnyi idő (köridő) beállítása
Distance: egységnyi távolság (körhossz) beállítása
Manual: egységek, körök manuális megadása a mérés közben
Zones: aktivitás közben tartani kívánt zóna, tartomány megadása
Pace: tempózóna alsó és felső határának beállítása
Speed: sebességzóna alsó és felső határának beállítása
Heart: pulzuszóna kiválasztása (Sprint / Speed / Endure / Fat burn /
Easy / Custom)
Race: verseny mód, az aktuális aktivitás folyamatos összehasonlítása a
kiválasztottal
Recent: legutóbbi aktivitás
My sports: a megadott versenyek listája
Create: egyedi verseny idejének (Time) és távolságának (Distance)
beállítása

All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

*Phone/
Telefon

A telefonos értesítések bekapcsolása/kikapcsolása

Splits/
Egységek

Egységek jelzésének bekapcsolása/kikapcsolása

* Futás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.
Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Trail run/
Terepfutás

Terepfutás
menü

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)

Iránytű
A körlapon a kis házikó ikon a kiindulási pont
irányát jelöli

Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Aktuálisan játszott zeneszám
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. pace: átlagtempó
Calories: elégetett kalória
Heart rate: aktuális pulzus
Heart rate zone: pulzuszóna
Altitude: magasság
∆ Altitude: magasságkülönbség
Gradient: emelkedő mértéke (%)
Climb: összes emelkedés
Fitness points: fitness pontok
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

Workouts/
Edzéstervek

Training/
Tréning

*Metrics/
Mértékegységek

*Playlists/
Zenei listák

None: nincs
Fat burn: zsírégető edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Endurance: kitartó edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Fitness: fitness edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Speed: gyorsasági edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Power: erősítő edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Custom: a saját edzéstervek a megadott nevek szerint
A kiválasztott edzés leírása a megadott szöveg alapján

Display: a kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. Pace: átlagtempó
Speed: sebesség
Avg. Speed: átlagsebesség
Calories: elégetett kalória
Heart: aktuális pulzus
Hr zone: pulzuszóna
Altitude: magasság
∆ Altitude: magasságkülönbség
Gradient: emelkedő mértéke (%)
Climb: összes emelkedés
Points: fitness pontok
Speed: sebesség kijelzésének módja
Speed: sebesség (táv/idő)
Pace: tempó (idő/táv)
Both: mindkettő

Az aktuális aktivitás pulzusadatai
Balra/jobbra lépve lehet az aktuális pulzuszóna, a
zónákban eltöltött idő százalékos eloszlása, és az
aktivitás pulzusgörbéje között váltani

None: nincs
Goals: elérendő cél, illetve mértékének megadása
Distance: megtenni kívánt távolság
Time: megcélzott mozgási idő
Calories: elégetni kívánt kalória
Intervals: intervallum-edzés szakaszainak beállítása, minden egységnél idő
(Time) vagy távolság (Distance) adható meg
Warmup: bemelegítés
1.Work: feladat rész
2.Rest: pihenő rész
# Sets: ismétlések száma (a feladat-pihenő párosokra vonatkozóan)
Cooldown: levezetés
Laps: körök (egységek) beállítása
Time: egységnyi idő (köridő) beállítása
Distance: egységnyi távolság (körhossz) beállítása
Manual: egységek, körök manuális megadása a mérés közben
Zones: aktivitás közben tartani kívánt zóna, tartomány megadása
Pace: tempózóna alsó és felső határának beállítása
Speed: sebességzóna alsó és felső határának beállítása
Heart: pulzuszóna kiválasztása (Sprint / Speed / Endure / Fat burn /
Easy / Custom)
Race: verseny mód, az aktuális aktivitás folyamatos összehasonlítása a
kiválasztottal
Recent: legutóbbi aktivitás
My sports: a megadott versenyek listája
Custom: egyedi verseny idejének (Time) és távolságának (Distance)
beállítása

All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

*Phone/
Telefon

A telefonos értesítések bekapcsolása/kikapcsolása

Splits/
Egységek

Egységek jelzésének bekapcsolása/kikapcsolása

*Rotation/
Forgatás

Térkép elforgatásának bekapcsolása/kikapcsolása

Trails/
Útvonalak

Útvonalkövetés, választás a feltöltött térképek közül

Pause/
Szüneteltetés

Az aktuális aktivitás térképe
Balra/jobbra lépve lehet a léptéket változtatni, azaz
közelíteni vagy távolítani

Az automatikus szüneteltetés bekapcsolása/kikapcsolása
* Futás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.

Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Hike/
Túrázás

Túrázás
menü

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)
Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Aktuálisan játszott zeneszám
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. pace: átlagtempó
Calories: elégetett kalória
Heart rate: aktuális pulzus
Heart rate zone: pulzuszóna
Altitude: magasság
∆ Altitude: magasságkülönbség
Gradient: emelkedő mértéke (%)
Climb: összes emelkedés
Fitness points: fitness pontok
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

*Metrics/
Mértékegységek

*Playlists/
Zenei listák

Display: a kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. Pace: átlagtempó
Speed: sebesség
Avg. Speed: átlagsebesség
Calories: elégetett kalória
Heart: aktuális pulzus
Hr zone: pulzuszóna
Altitude: magasság
∆ Altitude: magasságkülönbség
Gradient: emelkedő mértéke (%)
Climb: összes emelkedés
Points: fitness pontok
Speed: sebesség kijelzésének módja
Speed: sebesség (táv/idő)
Pace: tempó (idő/táv)
Both: mindkettő
All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

*Phone/
Telefon

A telefonos értesítések bekapcsolása/kikapcsolása

Splits/
Egységek

Egységek jelzésének bekapcsolása/kikapcsolása

*Rotation/
Forgatás

Térkép elforgatásának bekapcsolása/kikapcsolása

Trails/
Útvonalak

Útvonalkövetés, választás a feltöltött térképek közül

Pause/
Szüneteltetés

Az automatikus szüneteltetés bekapcsolása/kikapcsolása

* Túrázás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Iránytű
A körlapon a kis házikó ikon a kiindulási pont
irányát jelöli

Az aktuális aktivitás térképe
Balra/jobbra lépve lehet a léptéket változtatni, azaz
közelíteni vagy távolítani

Az aktuális aktivitás pulzusadatai
Balra/jobbra lépve lehet az aktuális pulzuszóna, a
zónákban eltöltött idő százalékos eloszlása, és az
aktivitás pulzusgörbéje között váltani

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.

Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Cycle/
Bicikli

Bicikli
menü

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)

Iránytű
A körlapon a kis házikó ikon a kiindulási pont
irányát jelöli

Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Aktuálisan játszott zeneszám
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. pace: átlagtempó
Cadence: fordulatszám
Calories: elégetett kalória
Heart rate: aktuális pulzus
Heart rate zone: pulzuszóna
Gradient: emelkedő mértéke (%)
Climb: összes emelkedés
Fitness points: fitness pontok
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

Workouts/
Edzéstervek

None: nincs
Fat burn: zsírégető edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Endurance: kitartó edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Fitness: fitness edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Speed: gyorsasági edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Power: erősítő edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Custom: a saját edzéstervek a megadott nevek szerint
A kiválasztott edzés leírása a megadott szöveg alapján

Training/
Tréning
Wheel size/
Kerékméret

*Metrics/
Mértékegységek

*Playlists/
Zenei listák

A biciklikerék méretének megadása mm-ben
Display: a kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. Pace: átlagtempó
Speed: sebesség
Avg. Speed: átlagsebesség
Cadence: fordulatszám
Calories: elégetett kalória
Heart: aktuális pulzus
Hr zone: pulzuszóna
Gradient: emelkedő mértéke (%)
Climb: összes emelkedés
Points: fitness pontok
Speed: sebesség kijelzésének módja
Speed: sebesség (táv/idő)
Pace: tempó (idő/táv)
Both: mindkettő

Az aktuális aktivitás pulzusadatai
Balra/jobbra lépve lehet az aktuális pulzuszóna, a
zónákban eltöltött idő százalékos eloszlása, és az
aktivitás pulzusgörbéje között váltani

None: nincs
Goals: elérendő cél, illetve mértékének megadása
Distance: megtenni kívánt távolság
Time: megcélzott mozgási idő
Calories: elégetni kívánt kalória
Intervals: intervallum-edzés szakaszainak beállítása, minden egységnél idő
(Time) vagy távolság (Distance) adható meg
Warmup: bemelegítés
1.Work: feladat rész
2.Rest: pihenő rész
# Sets: ismétlések száma (a feladat-pihenő párosokra vonatkozóan)
Cooldown: levezetés
Laps: körök (egységek) beállítása
Time: egységnyi idő (köridő) beállítása
Distance: egységnyi távolság (körhossz) beállítása
Manual: egységek, körök manuális megadása a mérés közben
Zones: aktivitás közben tartani kívánt zóna, tartomány megadása
Pace: tempózóna alsó és felső határának beállítása
Speed: sebességzóna alsó és felső határának beállítása
Heart: pulzuszóna kiválasztása (Sprint / Speed / Endure / Fat burn /
Easy / Custom)
Race: verseny mód, az aktuális aktivitás folyamatos összehasonlítása a
kiválasztottal
Recent: legutóbbi aktivitás
My sports: a megadott versenyek listája
Custom: egyedi verseny idejének (Time) és távolságának (Distance)
beállítása

All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

*Phone/
Telefon

A telefonos értesítések bekapcsolása/kikapcsolása

Splits/
Egységek

Egységek jelzésének bekapcsolása/kikapcsolása

*Rotation/
Forgatás

Térkép elforgatásának bekapcsolása/kikapcsolása

Trails/
Útvonalak

Útvonalkövetés, választás a feltöltött térképek közül

Pause/
Szüneteltetés

Az aktuális aktivitás térképe
Balra/jobbra lépve lehet a léptéket változtatni, azaz
közelíteni vagy távolítani

Az automatikus szüneteltetés bekapcsolása/kikapcsolása
* Bicikli mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.

Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Indoor/
Bicikli görgőn

Bicikli
görgőn
menü

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)

Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Aktuálisan játszott zeneszám
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. pace: átlagtempó
Cadence: fordulatszám
Calories: elégetett kalória
Heart rate: aktuális pulzus
Heart rate zone: pulzuszóna
Fitness points: fitness pontok
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

Workouts/
Edzéstervek

None: nincs
Fat burn: zsírégető edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Endurance: kitartó edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Fitness: fitness edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Speed: gyorsasági edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Power: erősítő edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Custom: a saját edzéstervek a megadott nevek szerint
A kiválasztott edzés leírása a megadott szöveg alapján

Training/
Tréning
Wheel size/
Kerékméret

*Metrics/
Mértékegységek

*Playlists/
Zenei listák

A biciklikerék méretének megadása mm-ben
Display: a kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. Pace: átlagtempó
Speed: sebesség
Avg. Speed: átlagsebesség
Cadence: fordulatszám
Calories: elégetett kalória
Heart: aktuális pulzus
Hr zone: pulzuszóna
Points: fitness pontok
Speed: sebesség kijelzésének módja
Speed: sebesség (táv/idő)
Pace: tempó (idő/táv)
Both: mindkettő

Az aktuális aktivitás pulzusadatai
Balra/jobbra lépve lehet az aktuális pulzuszóna, a
zónákban eltöltött idő százalékos eloszlása, és az
aktivitás pulzusgörbéje között váltani

None: nincs
Goals: elérendő cél, illetve mértékének megadása
Distance: megtenni kívánt távolság
Time: megcélzott mozgási idő
Calories: elégetni kívánt kalória
Intervals: intervallum-edzés szakaszainak beállítása, minden egységnél idő
(Time) vagy távolság (Distance) adható meg
Warmup: bemelegítés
1.Work: feladat rész
2.Rest: pihenő rész
# Sets: ismétlések száma (a feladat-pihenő párosokra vonatkozóan)
Cooldown: levezetés
Laps: körök (egységek) beállítása
Time: egységnyi idő (köridő) beállítása
Distance: egységnyi távolság (körhossz) beállítása
Manual: egységek, körök manuális megadása a mérés közben
Zones: aktivitás közben tartani kívánt zóna, tartomány megadása
Pace: tempózóna alsó és felső határának beállítása
Speed: sebességzóna alsó és felső határának beállítása
Heart: pulzuszóna kiválasztása (Sprint / Speed / Endure / Fat burn /
Easy / Custom)
Race: verseny mód, az aktuális aktivitás folyamatos összehasonlítása a
kiválasztottal
Recent: legutóbbi aktivitás
My sports: a megadott versenyek listája
Custom: egyedi verseny idejének (Time) és távolságának (Distance)
beállítása

All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

*Phone/
Telefon

A telefonos értesítések bekapcsolása/kikapcsolása

Splits/
Egységek

Egységek jelzésének bekapcsolása/kikapcsolása
* Bicikli mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.

Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Swim/
Úszás

Úszás
menü

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)

Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Avg. speed: átlagsebesség
Lengths: hosszak száma
Swolf: swolf (hatékonyságjelző)
Strokes: csapások száma
Calories: elégetett kalória
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

Training/
Tréning

None: nincs
Goals: elérendő cél, illetve mértékének megadása
Distance: megtenni kívánt távolság
Time: megcélzott mozgási idő
Calories: elégetni kívánt kalória
Intervals: intervallum-edzés szakaszainak beállítása, minden egységnél idő
(Time) vagy távolság (Distance) adható meg
Warmup: bemelegítés
1.Work: feladat rész
2.Rest: pihenő rész
# Sets: ismétlések száma (a feladat-pihenő párosokra vonatkozóan)
Cooldown: levezetés
Laps: körök (egységek) beállítása
Time: egységnyi idő (köridő) beállítása
Distance: egységnyi távolság (körhossz) beállítása

Pool size/
Medenceméret

A medence méretének megdása méterben, egész számként, tört értékkel
kiegészítve

*Metrics/
Mértékegységek

Display: a kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Avg. Speed: átlagsebesség
Lengths: hosszak száma
Swolf: swolf (hatékonyságjelző)
Strokes: csapások száma
Calories: elégetett kalória
Speed: sebesség kijelzésének módja
Speed: sebesség (táv/idő)
Pace: tempó (idő/táv)
Both: mindkettő

Splits/
Egységek

Egységek jelzésének bekapcsolása/kikapcsolása

* Úszás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.
Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Ski/
Síelés

Síelés
menü

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)
Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Aktuálisan játszott zeneszám
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. pace: átlagtempó
Calories: elégetett kalória
Heart rate: aktuális pulzus
Heart rate zone: pulzuszóna
Altitude: magasság
∆ Altitude: magasságkülönbség
Descent: ereszkedés
Runs: lesiklások száma
Fitness points: fitness pontok
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

*Metrics/
Mértékegységek

*Playlists/
Zenei listák

Display: a kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. Pace: átlagtempó
Speed: sebesség
Avg. Speed: átlagsebesség
Calories: elégetett kalória
Heart: aktuális pulzus
Hr zone: pulzuszóna
Altitude: magasság
∆ Altitude: magasságkülönbség
Descent: ereszkedés
Runs: lesiklások száma
Points: fitness pontok
Speed: sebesség kijelzésének módja
Speed: sebesség (táv/idő)
Pace: tempó (idő/táv)
Both: mindkettő
All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

*Phone/
Telefon

A telefonos értesítések bekapcsolása/kikapcsolása

Splits/
Egységek

Egységek jelzésének bekapcsolása/kikapcsolása

*Rotation/
Forgatás

Térkép elforgatásának bekapcsolása/kikapcsolása

Trails/
Útvonalak

Útvonalkövetés, választás a feltöltött térképek közül

Pause/
Szüneteltetés

Az automatikus szüneteltetés bekapcsolása/kikapcsolása
* Síelés mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Iránytű
A körlapon a kis házikó ikon a kiindulási pont
irányát jelöli

Az aktuális aktivitás térképe
Balra/jobbra lépve lehet a léptéket változtatni, azaz
közelíteni vagy távolítani

Az aktuális aktivitás pulzusadatai
Balra/jobbra lépve lehet az aktuális pulzuszóna, a
zónákban eltöltött idő százalékos eloszlása, és az
aktivitás pulzusgörbéje között váltani

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.
Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Snowboard/
Snowboard

Snowboard
menü

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)
Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Aktuálisan játszott zeneszám
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. pace: átlagtempó
Calories: elégetett kalória
Heart rate: aktuális pulzus
Heart rate zone: pulzuszóna
Altitude: magasság
∆ Altitude: magasságkülönbség
Descent: ereszkedés
Runs: lesiklások száma
Fitness points: fitness pontok
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

*Metrics/
Mértékegységek

*Playlists/
Zenei listák

Display: a kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. Pace: átlagtempó
Speed: sebesség
Avg. Speed: átlagsebesség
Calories: elégetett kalória
Heart: aktuális pulzus
Hr zone: pulzuszóna
Altitude: magasság
∆ Altitude: magasságkülönbség
Descent: ereszkedés
Runs: lesiklások száma
Points: fitness pontok
Speed: sebesség kijelzésének módja
Speed: sebesség (táv/idő)
Pace: tempó (idő/táv)
Both: mindkettő
All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

*Phone/
Telefon

A telefonos értesítések bekapcsolása/kikapcsolása

Splits/
Egységek

Egységek jelzésének bekapcsolása/kikapcsolása

*Rotation/
Forgatás

Térkép elforgatásának bekapcsolása/kikapcsolása

Trails/
Útvonalak

Útvonalkövetés, választás a feltöltött térképek közül

Pause/
Szüneteltetés

Az automatikus szüneteltetés bekapcsolása/kikapcsolása

* Snowboard mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Iránytű
A körlapon a kis házikó ikon a kiindulási pont
irányát jelöli

Az aktuális aktivitás térképe
Balra/jobbra lépve lehet a léptéket változtatni, azaz
közelíteni vagy távolítani

Az aktuális aktivitás pulzusadatai
Balra/jobbra lépve lehet az aktuális pulzuszóna, a
zónákban eltöltött idő százalékos eloszlása, és az
aktivitás pulzusgörbéje között váltani

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.

Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Gym/
Edzés

Edzés
menü

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)

Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Aktuálisan játszott zeneszám
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Calories: elégetett kalória
Heart rate: aktuális pulzus
Heart rate zone: pulzuszóna
Fitness points: fitness pontok
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

Training/
Tréning

*Display
(Metrics)/
Kijelző

A kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Calories: elégetett kalória
Heart: aktuális pulzus
Hr zone: pulzuszóna
Points: fitness pontok

*Playlists/
Zenei listák

All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

*Phone/
Telefon

Az aktuális aktivitás pulzusadatai
Balra/jobbra lépve lehet az aktuális pulzuszóna, a
zónákban eltöltött idő százalékos eloszlása, és az
aktivitás pulzusgörbéje között váltani

None: nincs
Goals: elérendő cél, illetve mértékének megadása
Time: megcélzott mozgási idő
Calories: elégetni kívánt kalória
Intervals: intervallum-edzés szakaszainak beállítása, minden egységnél idő
(Time) adható meg
Warmup: bemelegítés
1.Work: feladat rész
2.Rest: pihenő rész
# Sets: ismétlések száma (a feladat-pihenő párosokra vonatkozóan)
Cooldown: levezetés
Laps: körök (egységek) beállítása
Time: egységnyi idő (köridő) beállítása
Manual: egységek, körök manuális megadása a mérés közben
Zones: aktivitás közben tartani kívánt zóna, tartomány megadása
Heart: pulzuszóna kiválasztása (Sprint / Speed / Endure / Fat burn /
Easy / Custom)

A telefonos értesítések bekapcsolása/kikapcsolása

* Edzés mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.

Naptár: korábbi
ilyen aktivitások
listája

Freestyle/
Séta, szabad
mozgásforma

Séta,
szabad
mozgásforma
menü

Beállítások: az
aktivitáshoz
tartozó beállítások

A kiválasztott dátumhoz tartozó adatok megtekintése
Időtartam
Távolság
Átlagtempó
Átlagos mért pulzus
Elégetett kalória
Pulzusmegnyugvás (recovery)

Iránytű
A körlapon a kis házikó ikon a kiindulási pont
irányát jelöli

Az aktuális aktivitás adatai
Fő érték: fel/le nyíllal léptethető az értékek között
Aktuálisan játszott zeneszám
Clock time: aktuális idő
Active time: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. pace: átlagtempó
Calories: elégetett kalória
Heart rate: aktuális pulzus
Heart rate zone: pulzuszóna
Altitude: magasság
∆ Altitude: magasságkülönbség
Gradient: emelkedő mértéke (%)
Climb: összes emelkedés
Descent: ereszkedés
Fitness points: fitness pontok
Bal/jobb oldali érték: a beállításoknál megadott érték
folyamatos jelzése

Workouts/
Edzéstervek

Training/
Tréning

*Metrics/
Mértékegységek

*Playlists/
Zenei listák

None: nincs
Fat burn: zsírégető edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Endurance: kitartó edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Fitness: fitness edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Speed: gyorsasági edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Power: erősítő edzés, erősség (csillagok) és időtartam alapján
A kiválasztott edzés leírása
Custom: a saját edzéstervek a megadott nevek szerint
A kiválasztott edzés leírása a megadott szöveg alapján
Display: a kijelzőn megjelenítendő értékek beállítása
Left (bal oldal) / Right (jobb oldal):
Clock: aktuális idő
Active t.: aktivitás időtartama
Distance: megtett távolság
Pace: aktuális tempó
Avg. Pace: átlagtempó
Speed: sebesség
Avg. Speed: átlagsebesség
Calories: elégetett kalória
Heart: aktuális pulzus
Hr zone: pulzuszóna
Altitude: magasság
∆ Altitude: magasságkülönbség
Gradient: emelkedő mértéke (%)
Climb: összes emelkedés
Descent: ereszkedés
Points: fitness pontok
Speed: sebesség kijelzésének módja
Speed: sebesség (táv/idő)
Pace: tempó (idő/táv)
Both: mindkettő

Az aktuális aktivitás pulzusadatai
Balra/jobbra lépve lehet az aktuális pulzuszóna, a
zónákban eltöltött idő százalékos eloszlása, és az
aktivitás pulzusgörbéje között váltani

None: nincs
Goals: elérendő cél, illetve mértékének megadása
Distance: megtenni kívánt távolság
Time: megcélzott mozgási idő
Calories: elégetni kívánt kalória
Intervals: intervallum-edzés szakaszainak beállítása, minden egységnél idő
(Time) vagy távolság (Distance) adható meg
Warmup: bemelegítés
1.Work: feladat rész
2.Rest: pihenő rész
# Sets: ismétlések száma (a feladat-pihenő párosokra vonatkozóan)
Cooldown: levezetés
Laps: körök (egységek) beállítása
Time: egységnyi idő (köridő) beállítása
Distance: egységnyi távolság (körhossz) beállítása
Manual: egységek, körök manuális megadása a mérés közben
Zones: aktivitás közben tartani kívánt zóna, tartomány megadása
Pace: tempózóna alsó és felső határának beállítása
Speed: sebességzóna alsó és felső határának beállítása
Heart: pulzuszóna kiválasztása (Sprint / Speed / Endure / Fat burn /
Easy / Custom)
Race: verseny mód, az aktuális aktivitás folyamatos összehasonlítása a
kiválasztottal
Recent: legutóbbi aktivitás
My sports: a megadott versenyek listája
Custom: egyedi verseny idejének (Time) és távolságának (Distance)
beállítása

All Music: minden feltöltött zene
TomTomDemo: demo zene
további saját listák, amennyiben vannak

*Phone/
Telefon

A telefonos értesítések bekapcsolása/kikapcsolása

Splits/
Egységek

Egységek jelzésének bekapcsolása/kikapcsolása

*Rotation/
Forgatás

Térkép elforgatásának bekapcsolása/kikapcsolása

Trails/
Útvonalak

Útvonalkövetés, választás a feltöltött térképek közül

Pause/
Szüneteltetés

Az aktuális aktivitás térképe
Balra/jobbra lépve lehet a léptéket változtatni, azaz
közelíteni vagy távolítani

Az automatikus szüneteltetés bekapcsolása/kikapcsolása
* Séta, mozgás mérése közben a pause képernyő Beállítások pontjából is elérhető beállítás.

Menütérkép TomTom sportórákhoz
Az egyes típusok esetében eltérések lehetnek, nem minden menüpont szerepel feltétlenül.
A menütérkép az Adventurer Cardio+Music típus teljes menürendszere alapján készült.

Stopwatch/
Stopperóra

Stopperóra
menü

Az aktuális mérés részidői adatai
Jobb gombbal részidők mérése

