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Kérdésed van a  Mio LINK-
eddel kapcsolatban? 
!
Segítünk! 

A célunk, hogy teljesen elégedett légy, 
ezért a visszajelzésed igazán fontos! 

Ha bármilyen meglátásod, kérdésed, 
vagy aggodalmad van, vedd fel velünk a 
kapcsolatot: www.mio.prosigno.hu !
             +36 30 5914068 !
             mio@prosigno.hu

mailto:mio@prosigno.hu
mailto:mio@prosigno.hu


Bevezető 
Gratulálunk a Mio LINK vásárlásához! A Mio LINK nagy teljesítmény mellett is jól müködő, 
mellpánt nélküli, csuklón hordható, folyamatos pulzusmérő . A Mio LINK Bluetooth Smart  és 
ANT+ technológiát használ, hogy továbbítsa aktuális pulzusszámod okos-telefonodra, vagy 
más kompatibilis eszközre. A Mio Link szinte valamennyi fitnesz alkalmazással 
együttműködik. A Mio Link beállításához azonban töltsd le a Mio GO alkalmazást. . 
Ne felejtsd el regisztrálni a Mio LINK karpántodat a mioglobal.com/register oldalon, a teljes 
támogatás eléréséhez. 
!
Kezdeti lépések 
  
MIT TALÁLSZ A DOBOZBAN 
!
1. Mio LINK karpánt 
2. USB töltő 
3. Beüzemelési útmutató 

!!
FONTOS INFORMÁCIÓ A BIZTONSÁGOD ÉRDEKÉBEN !
Egyeztess orvosoddal, mielőtt új edzésprogramba kezdesz. 
Bár a Mio LINK rendkívül pontos pulzusmérést biztosít, nem helyettesíti az orvosi es-
zközöket. A karpánt  és a töltő adapter erős mágnest tartalmaz, mely befolyásolhatja a 
pacemaker, vagy az implantált cardioverter-defibrillátor (ICD) működését. Ezzel kapcsolatban 
kérd ki orvosod tanácsát, mielőtt használnád a Mio LINK karpántodat. 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WARRANTY & REGULATIONS

WELCOME
Congratulations on your purchase of Mio LINK, the performance-level, strapless, continuous 
heart rate monitor that you can wear on your wrist. Mio LINK uses ANT+™ and Bluetooth® 
Smart technology to transmit your heart rate data to smartphones and other compatible 
devices. Download the Mio GO app for a fully personalized, interactive workout, or take 
CFXCPVCIG�QH�JWPFTGFU�QH�QVJGT�ƂVPGUU�CRRU��

Remember to register your Mio LINK through the Mio GO app, or online at 
mioglobal.com/register for full warranty service.

GETTING STARTED

What’s Included
1. Mio LINK

2. USB Charger

3. Quick Start Guide

2 3

QUICK START GUIDE

Setup your heart rate 
zones and register for 
product updates

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Consult your doctor before beginning a new exercise program.

Mio LINK provides very accurate heart rate measurements. However, it is not a medical device. 
6JG�.+0-�CPF�75$�FQPING�EQPVCKP�UVTQPI�OCIPGVU��+H�[QW�WUG�C�RCEGOCMGT��FGƂDTKNNCVQT��QT�
other implanted electronic devices, consult your doctor before using a Mio LINK.

See Charging The Battery for important battery care and battery safety information.
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A Mio LINK: 

!
A Mio LINK beüzemelése: 
1. Csomagold ki a Mio LINK karpántodat. 
2. Csatold a csuklódra. 
3. Nyomd meg és tartsd lenyomva a gombját amíg a LED világítani kezd. 
4. Rövid idő múlva a LED kialszik. 
5. A Mio LINK most már üzemkész, és készenléti állapotban van. 
!!
A Mio LINK viselése 
Ahhoz, hogy a pulzusmérés megfelelő legyen, … 
!
• Csatold fel a Mio LINK-et a karodra, figyelve arra, hogy a hátulján az optikai érzékelő a 

bőröd felületével szorosan érintkezzen. Legyen szoros, de csak annyira hogy kényelmesen 
viselhesd. 

• Az alkarodon, a csukló csontod felett viseld, ne rajta.  

• Amennyiben vékony a csuklód, hordhatod a Mio LINK-et az alkarodon kicsit távolabb a 
csuklódtól. 

• Mikor kerékpározás közben viseled a Mio LINK-et, csatold az alkarodon olyan távol a csuk-
lódtól, hogy a csuklód mozgása ne befolyásolhassa a pulzusod érzékelését. 

• A Mio LINK teljesítménye nagyobb véráramhoz van optimalizálva. Ha hideg szokott lenni a 
kezed, vagy gyengébb a perifériás vérkeringésed, melegíts be, mielőtt bekapcsolnád a 
pulzusmérőt. 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Mio LINK használata 
!
A pulzusod mérése 
A pulzusod méréséhez a Mio LINK-et  pulzusmérés módba kell állítani. 
A karpántnak a előbbiekben említett módón a karodon kell lenni a pulzusod méréséhez. 
!
A PULZUSMÉRÉS MÓD BEKAPCSOLÁSA 
1. Csatold az Mio LINK-et az alkarodra, a csuklócsontod fölé. 
2. Nyomd meg és tartsd nyomva a gombot, amíg a LED világítani nem kezd. A LED 

fényének színe az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi, erről többet az Akkumulátor 
töltése fejezetben olvashatsz. 

3. A Mio LINK elkezdi a pulzusod keresését, ezt a viszonylag gyorsan villogó LED fénye jelzi. 
4. Tartsd a karod nyugodtan, amíg a Mio LINK lassabb villogásra vált. Ez azt jelenti, hogy 

észlelte a pulzusodat. A lassabban villogó LED színe a tartományra utal amelyben a 
pulzusod éppen van. A pulzus tartományokról az erről szoló fejezetben olvashatsz. 

!
Amennyiben 2 percen belül nem észleli a pulzusodat a LED pirosan világít 2 másodpercig és 
visszatér készenléti állapotba.Ebben az esetben nézd át a Hibaelhárítás részt. 
Edzés közben amennyiben a LED pirosan villog (1 másodpercig világít majd 1 másodpercig 
sötét) az azt jelenti hogy elveszítette a pulzusodat. Nézd át a Hibaelhárítás részt. 
!
A PULZUSMÉRÉS MÓD KIKAPCSOLÁSA 
Nyomd meg és tartsd nyomva a Mio LINK  gombját, amíg a LED 2 másodpercre fel nem villan. 
A LED fényének színe az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi, erről többet az Akkumulátor 
töltése fejezetben olvashatsz. 
!
!
HIBAELHÁRÍTÁS 
• Ameddig a Mio LINK a pulzusodat keresi tartsd nyugodtan a kezedet. 

• Talán szorosabbra kell állítanod a pántot, és/vagy feljebb mozgatni az alkarodon. 

• Hideg napokon javasoljuk, hogy még beltérben kapcsold be a pulzusmérést, és ha szük-
séges, húzd rá a ruhád ujját. 

• Ha a hiba még mindíg fennál, tedd át a karpántot a másik karodra. 

• Csökkentsd a kéz mozdulataid, kerüld az erős csukló hajlítást, miközben a Mio LINK a 
pulzusodat méri. 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A pulzus tartományok  
A cél tartománynak van egy felső és alsó pulzus (HR heart rate) határa. Ezek a határok a 
maximális pulzusszámodhoz (MHR-maximum heart rate ) viszonyított százalékos értékek. 
Amennyiben nem ismered a maximális és minimális pulzusodat kérd ki orvosod véleményét, 
vagy tájékoztatólag a következő képlettel számolhatod ki: !

MHR (maximális pulzusod) = 208 - ( 0,7 x korod ) !
Pulzus tartomány figyelmeztetés mód használata 
Az edzés tartomány mód a gyári alapbeállítása a Mio LINK-nek. Ahhoz hogy átváltsd a 
Pulzus tartomány figyelmeztetés módra, illetve ahhoz hogy a tartományok határait átállítsad 
tanulmányozd a Pulzus tartományok beállítása részt. 
!
Edzés tartomány mód (5 tartomány) 
Edzés közben a LED lassú villogásának színe mutatja a pillanatnyi pulzus tartományt. Beál-
líthatod a tartományok határait a Mio GO alkalmazás segítségével. A beállítás részletezését 
a Pulzus tartományok beállítása részben találod. 
!

Figyelmeztetés: Ez a táblázat csak egy javasolt tartománykiosztás. 
!
Pulzus tartomány figyelmeztetés mód 
A pulzus tartomány figyelmeztetés módban a LED lassú villogásának színe jelzi,hogy a beál-
lított tartományban, alatt vagy felette van a pulzusod. A LED dupla villanása jelzi hogy a 
beállított tartományon kívül van a pulzusod, 10-zel vagy annál többel. 

Figyelmeztetés: Ez a táblázat csak egy javasolt tartománykiosztás 

LED színe Edzés típus Alsó pulzus határ Felső pulzus határ

● halvány kék Pihenés Az MHR 0%-a Az MHR 50%-a

● kék Bemelegítés/levezetés Az MHR 50%-a Az MHR 60%-a

● zöld Zsírégetés és állóképesség növeés Az MHR 60%-a Az MHR 70%-a

● sárga Aerob - fitnesz Az MHR 70%-a Az MHR 80%-a

● rózsaszín Anaerob - intenzív Az MHR 80%-a Az MHR 90%-a

● piros Csúcs teljesítmény Az MHR 90%-a 220 BPM

LED színe Leírás Alsó pulzus határ Felső pulzus határ

● kék a cél tartomány alatt Az MHR 0%-a Az MHR 65%-a

● zöld a cél tartományon belül Az MHR 65%-a Az MHR 85%-a

● piros a cél tartományon felett Az MHR 85%-a Az MHR 100%-a
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Pulzus tartományok beállítása 
Hogy kihasználhasd a Mio LINK-ben rejlő edzésedet segítő lehetőségeket, a Mio GO alka-
lmazással beállíthatod : 

• A pulzus tartományok határait 

• Válthatsz az Edzés taromány mód és a Pulzus tartomány figyelmeztetés mód között. 

• Regisztrálhatod a Mio LINK-edet a teljes támogatás eléréséhez és hogy értesülhess a fris-
sítésekről. 

A Mio GO letölthető az Apple App Store-ból és a Google Play „áruházból“. 
Megjegyzés: A Mio GO Androidos változata jelenleg csak beállításokat tesz lehetővé. A teljes 
változat rövidesen érkezik. 
!
A Mio LIMK beállítása 
1. Kapcsold be a pulzusmérést. 
2. Indítsd el a Mio GO alkalmazást. Amennyiben első alkalommal indítod el, a program 

felkér, hogy regisztráld és párosítsd össze a Mio LINK-edet, valamint hogy hozzál létre 
egy felhasználói profilt. A Mio LINK-ed  a Mio GO alkalmazással való párosításához a A 
Mio LINK használata eszközökkel és alkalmazásokkal részben találhatsz leírást. 

3. Koppints a Connect ikonra, ekkor megjelenik egy lista a párosított eszközökről. 
4. Válaszd ki LINK-et a listából. Ezután a Mio GO csatlakozik  a LINK-hez és megjelenik a 

Setup Mio LINK (Mio LINK beállítása) „gomb“. 
5. Koppints a Setup Mio LINK (Mio LINK beállítása) „gomb“-ra a beállítások eléréséhez. 
6. A megjelenő képernyőn látszani fog, hogy a LINK-ed éppen az Edzés taromány mód 

(Traning Zone Mode) és a Pulzus tartomány figyelmeztetés mód (Zone Allert Mode) közül 
melyikre van állítva. 

7. Válaszd ki a Edzés taromány módot (Traning Zone Mode) vagy a Pulzus tartomány fi-
gyelmeztetés módot (Zone Allert Mode). 

8. Válaszd ki hogy a pulzus határokat a maximális pulzusod százalék arányában, vagy 
pulzusszámokkal akarod megadni. 

9. Koppints a változtatni kívánt tartományokra azok megváltoztatásához, majd miután 
beállítottad a kívánt értékeket koppints a Done „gomb“-ra. 

10. Koppints a Save Zone Settings (Beállított tartományok elmentése) „gomb“-ra a beállított 
tartományok elmentéséhez.  

11. A Mio LINK-ed ezzel be van állítva, készen a következő edzésre. 
További információkért, vagy támogatásért a Mio LINK beállításával kapcsolatban látogass el 
a mioglobal.com/support oldalra. 
!
Ha nem vagy tisztában a maximális pulzusoddal, vagy a felső és alsó pulzus határokkal, 
számítsd ki azokat a neked megfelelő módszerrel, vagy kérj segítséget az orvosodtól. 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A Mio LINK használata alkalmzá-
sokkal és eszközökkel 
!
A Mio LINK-et használhatod mint egy különálló pulzusmérő eszközt amely mutatja a pulzus 
tartományodat edzés közben. Ugyanakkor egy időben közvetítheted folyamatosan a pulzus 
értékedet ANT+ és Bluetooth Smart szabványon keresztül az arra alkalmas okos-telefonodra, 
vagy más edzést segítő, rögzítő eszközre. Csatlakoztasd  a Mio LINK-edet bármrlyik erre al-
kalmas eszközzel és használd a számodra legmegfelelőbb alkalmazást az elérhető bőséges 
kínálatból. A kompatibilis eszközök listáját megtalálod a mioglobal.com/apps oldalon. 
A kompatibilis eszközök csak valós időben rögzíthetik a Mio LINK-ről érkező pulzusszámot, 
tehát az eszközöd nálad kell legyen edzésed közben. 
!
EGY RÖGZÍTŐ ESZKÖZ ALKALMAZÁSA (pl. telefon) 
• Az LINK amint észlelte a pulzusodat, elkezdi annak közvetítését Bluetooth Smart és ANT+ 

protokollon keresztül egyazon időben, tehát az észlelhető lesz az arra alkalmas eszközeid 
számára. 

• A rögzítő eszközt viseld a karodon, az első zsebedben, egy övtáskában elől vagy a 
kerékpárod kormányára rögzítve. Ne tedd a rögzítő eszközt a hátad mögé pl. a hátsó zse-
bebe vagy a hátizsákodba. 

Megjegyzés: Mielőtt rögzítő eszközöddel használnád a Mio LINK-et csatlakoztatnod (párosí-
tanod) kell a két eszközt, ez megakadályozza az egyéb a környezetedben előforduló es-
zközökkel való összeakadást. Csatlakoztatás után az eszközöd úgy fogja kezelni Mio LINK-et 
mint egy Bluetooth-os mellkas pántot, vagy egyéb pulzusmérő eszközt. 
!
Javaslatok a párosításhoz 

• A Mio LINK-nek pulzusmérés módban kell lennie és a pulzusodat érzékelnie. 

• A két párosítandó eszköz közötti távolság ne legyen több 3 méternél. 

• Lehetőség szerint ne legyen más Bluetooth Smart és ANT+ müködő eszköz 10 métern 
belül. 

!
Párosítás alkalmazásokkal 
1. Amennyiben ANT+ szabványon keresztül szeretnéd párosítani, akkor egy ennek 

megfelelő eszközre vagy egy ANT+ csatolóra lesz szükséged. Ha Bluetooth Smart szab-
ványú eszközzel akarod párosítani akkor kapcsold be az eszközön a Bluetooth funkciót. 

2. Kapcsold a Mio LINK-et pulzusmérés módba. 
3. Nyisd meg az alkalmazást amellyel párosítani akarod.  A csatlakoztatási mód alkalmazá-

sonként különböző lehet, de általában a beállítások menüben, pulzusmérő csatlakoz-
tatása menüpontban tehető meg. 
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Megjegyzés: A párosítás az alkalmazás beállításaiban kell megtörténjen, nem az eszköz 
Bluetooth beállításaiban. 

4. Ismételd meg  párosítási eljárást minden használni kívánt alkalmazással. A párosítás 
megtörténte után bármikor elindítod az alkalmazást, az automatikusan felismeri majd a 
Mio LINK-et. !

Megjegyzés: Ahhoz hogy egy Androidos alkalmazással párosítani lehessen Bluetuth Smart-
  on keresztül, az alábbi feltételeknek mind teljesülniük kell: 

• Az Androidos eszközön az Android 4.3 vagy annál újabb kell legyen. 

• Az eszköz Bluetooth Smart kompatibilis kell legyen. 

• Az alkalmazásnak is Bluetooth Smart kompatibilisnek kell lennie. 
!
Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz, mint pl. 
kerékpár számítógép 
Eszközönként változó csatlakoztatási módok lehetnek, kövesd az eszköz használati útmu-
tatójában leírtakat a Bluetooth-os mellpánt csatlakoztatásához, az eszköz ily módon 
érzékelni fogja a Mio LiNK-edet. 
!
A Mio LINK karbantartása 
Az akkumulátor töltése 
A Mio LINK újratölthető lithium polymer akkumulátort tartalmaz. Az itt leírt irányelveket 
követve hosszú élettartamot biztosíthatsz az akkumulátornak. 
Ha nem követed az irányelveket, az akkumulátor élettartama csökkenhet, az órában kár 
keletkezhet, tűz üthet ki, és nagyobb kár keletkezhet. 
!
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK KIJELZÉSE 
Két módon ellenőrizheted a Mio LINK akkumulátorának töltöttségi szintjét: 
1. A pulzusmérés mód bekapcsoláskor és kikapcsoláskor 2 másodpercig világító LED színe 

jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét. 
2. A Mio GO alkalmazás képernyőén leolvasható. 

Megjegyzés: A Mio LINK-nek kapcsolatban kell lennie Mio GO alalmazással ehhez a  
  funkcióhoz. 
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A LED színe Akku töltöttségi szintje

● halvány kék Az akkumulátor töltve van

● sárga Az akkumulátor töltöttséga 30% alatti

● piros (kétszer felvillan) Az akkumulátor lemerült, nem alkalmas pulzus mérésre



!
AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ 
!
• Egy feltöltéssel a Mo LINK-et pulzusmérés módban 8-10 órán át használhatod. 
!
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 
!
1. Győződj meg róla, hogy a 4 érintkező a LINK hátulján száraz. Ha nem az, töröld szárazra 

egy kendővel. 
2. Csatlakoztasd az USB adaptert a számítógéped USB csatolójához. 
3. Helyezd a LINK hátoldalán lévő érintkezőket az adapter 4 érintkezőjére. Mágneses kapc-

solat segít rögzíteni majd a két eszközt. 
!
A LED kéken lassan  villogni kezd jelezve, hogy az akkumulátor töltődik. Ha az akkumulátor 
töltése befejeződött, a LED kialszik. 
!
AZ AKKUMULÁTOR GONDOZÁSA 
• Legalább fél évente töltsd fel az akkumulátort. 

• Ne tedd ki az órát nagy hőhatásnak. 

• 5℃ és 45℃ között használd a LINK-et. 

• 0℃ és 25℃ között tárold. 

• Ne szereld szét, ne szúrd meg és ne dobd tűzbe a LINK-et, vagy az akkumulátort. 

• Ha a LINK burkolata megsérül és az akkumulátor szabadon van, tartsd távol azt a gyer-
mekektől. 
!
AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE 
!
• Az akkumulátor élettartama körülbelül 300 töltési ciklus. Ha hetente töltöd, az életideje 

körübelül 5 év. 

• Ha az akkumulátor töltési ideje érezhetően lerövidült, látogass el a mioglobal.com/support 
webhelyre, hogy többet megtudhass az akkumulátor cseréjével kapcsolatban. 

• Az óra és az akkumulátor újrahasznosítható hulladékként való tárolásával kapcsolatban a 
helyi szabályozás nyújt további információt.  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A Mio LINK használata vízben 
!
• A Mio LINK vízálló, viselheted úszás közben. 
    Fontos: Ne nyomd meg a gombot víz alatt! 

• A pulzusmérés pontossága csökkenhet hideg vízben, vagy nagy kézmozdulatok esetén. 

• Ne viseld az órát búvárkodás közben! 

• A rádiófrekvenciás jelátvitel nem működik a víz alatt. 

• Úszás után vedd ki a pántból az érzékelő egységet öblítsd le mindkettőt tiszta vízzel, és 
töröld át puha ruhával. 
!
A Mio LINK gondozása 
!
TISZTÍTÁS 
!
• A szenzor környékét és az érintkezőket nedves ruhával, vagy ha szükséges enyhén szap-

panos vízzel tisztítsd. Folyamatos használat mellett hetenkénti tisztítás ajánlott. 

• Ne karcold meg a szenzor környékét, védd meg a sérülésektől. 

• Ne tedd ki az órát erős kémiai anyagok behatásának, például gázolaj, oldószer, aceton, 
alkohol vagy rovarirtó szer. Az ilyen anyagok tönkre tehetik a LINK szigetelését, burkolatát 
és felületét. 

• Úszás után vedd ki a pántból az érzékelő egységet öblítsd le mindkettőt tiszta vízzel, és 
töröld át puha ruhával 
!
EGYÉB JAVASLATOK 
!
• Ne kíséreld meg szétszedni, vagy javítani a Mio LINK-et. 

• Védd meg a LINK-edet erős ütődésektől, szélsőségesen melegtől, és ne tedd ki túl hosszú 
ideig közvetlen napsugárzásnak. 

• A Mio LINK csak sértetlen gombbal és borítással vízálló. 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Mio LINK müszaki adatok 
 
Max érzékelhető pulzus: 220 BPM 
Min érzékelhető pulzus: 30 BPM 
Működési hőmérséklet: 5°C tól 45°C (41°F tól 113°F) 
Tokozása: ABS 
Hátlpaja: PC+CF  
Hátlap csatlakozói: SUS316 
Szíj: Szilikon 
Vízállóság: 30m 
Akkumulátor: 60mAh Lithium Polymer 
Akkumulátor várható élettartama: kb. 5 év 
Mágnes: Neodymium – vas – boron (NdFeB) 
Rádió frekvencia/Protokol: 2,4 GHz ANT+ és Bluetooth® Smart Wireless Technology 
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