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Kérdésed van a Mio 
ALPHA-val 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 vásárláshoz! A Mio ALPHA a világ első mellpánt nélküli, folyamatos 
pulzusmérő órája. Az ALPHA Bluetooth Smart technológiát használ, hogy továbbítsa aktuális 
pulzusszámod okos-telefonodra, vagy más kompatibilis eszközre. Szinte valamennyi fitnesz 
alkalmazással együttműködik. 
!
Ne felejtsd el regisztrálni az ALPHA órád a mioglobal.com/register oldalon, a teljes 
támogatás eléréséhez. !!
Kezdeti lépések !
MIT TALÁLSZ A DOBOZBAN 

!!!
FONTOS INFORMÁCIÓ A BIZTONSÁGOD ÉRDEKÉBEN !!
Egyeztess orvosoddal, mielőtt új edzésprogramba kezdesz. 
!
Bár a Mio ALPHA rendkívül pontos pulzusmérést biztosít, nem helyettesíti az orvosi 
eszközöket. Az óra és az adapter erős mágnest tartalmaz, mely befolyásolhatja a pacemaker, 
vagy az implantált cardioverter-defibrillátor (ICD) működését. Ezzel kapcsolatban kérd ki 
orvosod tanácsát, mielőtt használnád az ALPHA órád. 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A Mio ALPHA órád: 

!
Ikonok: 
 

 Akkumulátor töltöttség kijelző 

  Idő (Time) 

   Edzés (Exercise) mód 

  Stopper (Timer) 

  Pulzus 

!!!
Az ALPHA órád beüzemelése !
1. Vedd ki a Mio ALPHA órát a csomagolásból 
2. Húzd le a védő fóliát 
3. Nyomd meg és tartsd nyomva a SET vagy + gombot, hogy aktiváld az órát. A kijelző 

bekapcsol. 
4. Állítsd be az időt. A + gombot nyomva tartva növelheted a villogó szám értékét. 
5. Nyomd meg a SET gombot az érték jóváhagyásához, és a következő számjegyre való 

lépéshez.  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Az ALPHA használata !!
Az óra megfelelő viselése !
Ahhoz, hogy a pulzusmérő funkciót használd az ALPHA órádon, … 
!
• csatold fel az órát a karodra, figyelve arra, hogy az óra hátulján az optikai szenzor a bőröd 

felületével szoros kapcsolatban legyen. Legyen szoros, de csak annyira hogy kényelmesen 
viselhesd az órát. 

• Az alkarodon, a csukló csontod felett viseld az órát, ne rajta. Erre különösen figyelj oda, ha 
vékony a csuklód. 

• Az ALPHA óra teljesítménye nagyobb véráramhoz van optimalizálva. Melegíts be, mielőtt 
bekapcsolnád a pulzusmérőt. 

• Ha nem használod a pulzusmérőt, viseld úgy az ALPHA órád, mint bármely más órát. !!
A pulzusod mérése !
A pulzusod méréséhez és a pulzusod kijelzéséhez az órát a EDZÉS (EXERCISE) módba kell 
állítani. 
Az órának a fentebb említett módón a karodon kell lenni a pulzusod méréséhez. !
AZ EDZÉS (EXERCISE) MÓD BEKAPCSOLÁSA !
1. Csatold az órát az alkarodra, a csuklócsontod fölé. 
2. Nyomd meg és tartsd nyomva a HR gombot, amíg az óra hangot ad ki, és a FIND felirat 

megjelenik. 
3. Tartsd a karod nyugodtan, amíg az óra egy újabb hangjelzést ad és elkezdi mutatni a 

pulzusod.  
!
Megjegyzés: Néhány másodpercbe telik, amíg felismeri a pulzusod. Miután felismerte a 
pulzusodat   ikon villog. 
!
Ha a pulzusszámod helyett a kijelzőn két vonal jelenik meg — —, nézd át a Hibaelhárítás 
pontot. 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EDZÉS (EXERCISE) MÓD ALATT !
• Nyomd meg a SET gombot kétszer egymás után, hogy láthasd a pontos időt. 3 

másodpercig fogja kijelezni, majd ismét a pulzusod fogja mutatni. 
• Ha az ALPHA órád elveszti a pulzusod,  4-szer fog csipogni, és a kijelzőjén két vonal jelenik 

meg. Igazítsd meg a karodon az órát. !!
AZ EDZÉS (EXERCISE) MÓD KIKAPCSOLÁSA !
Nyomd meg és tartsd nyomva a HR gombot, amíg az óra hangot ad ki és a QUIT, vagy END 
felirat megjelenik. 
!
HIBAELHÁRÍTÁS !
• Talán szorosabbra kell állítanod az óra szíjját, és/vagy feljebb mozgatni az alkarodra. 
• Hideg napokon az ALPHA pontatlanná válhat. Javasoljuk, hogy még beltérben kapcsold be 

a pulzusmérést, és ha szükséges, húzd rá a ruhád ujját. 
• Ha a hiba még mindíg fennál, tedd át az órát a másik karodra. 
• Csökkentsd a kéz mozdulataid, kerüld az erős csukló hajlítást, miközben az ALPHA a 

pulzusodat méri. 
!
Ha az ALPHA nem tudja felismerni a pulzusod a KERESÉS (FIND) időszak alatt (2 perc), 
visszatér Edzés (EXERCISE) módból IDŐ (TIME) módba. Kérlek próbáld újra a fenti lépéseket! !!
A cél pulzus zónák beállítása !
Hogy beállíthasd a pulzus zónákat, az ALPHA órát kapcsold EDZÉS (EXERCISE) módba 
!
A cél zónának van egy felső és alsó pulzus (HR heart rate) határa. Ezek a határok a maximális 
pulzusszámodhoz (MHR-maximum heart rate ) viszonyított százalékos értékek. Íme néhány 
példa: 

!

Edzés típus Alsó HR határ Felső HR határ

Bemelegítés Az MHR 50%-a Az MHR 60%-a

Mérsékelt edzés Az MHR 60%-a Az MHR 70%-a

Fitnesz Az MHR 70%-a Az MHR 80%-a

Verseny Az MHR 80%-a Az MHR 90%-a
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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. 
Ha az edzés elejétől fogva használod az Alfa órád, hamarosan kitapasztalod a saját testre 
szabott pulzus zónáidat a különböző edzéstípusokhoz. 
Ötlet: Amikor a pulzus zónákat állítod be, kezd a felső határ meghatározásával, és aztán 
állítsd be az alsó határt. 
!
A PULZUS ZÓNÁK BEÁLLÍTÁSA !
1. EDZÉS (EXERCISE) módban nyomd meg és tartsd nyomva a SET gombot amíg az óra 

hangot ad ki, és megjelenik a BEÁLLÍTÁS (SETUP   ) felirat. 
2. Nyomd meg a + gombot a pulzusszámod első számjegyének kiválasztásához. (Először a 

felső határértéket kell megadnod, ezért az első számjegy 0, 1, vagy 2 lehet) 
3. Nyomd meg a SET gombot az érték jóváhagyásához. 
4. Ismételd meg az előbbi két lépést a következő két számjeggyel is. (Itt a számok értéke 0-

tól 9-ig terjedhet) 
!
Ha beállítottad a felső határt, a kijelzőn a LOW  -felirat jelenik meg. Ismételd meg a 2.-4. 
pontban leírtakat az alsó érték beállításához. 
   

A PULZUS ZÓNA FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLATA !
Az ALPHA órád egy sípolással figyelmeztet amikor nem a cél zónában edzel. Két sípolás jelzi, 
ha a pulzusod 10 BPM-el, vagy többel alatta vagy felette vagy a cél zónának. A zóna 
figyelmeztetések használatához be kell állítanod a cél zónádat, és be kell kapcsolnod a 
stoppert (timer) miközben edzel. 
!
SZÍNES LED PULZUS ZÓNA FIGYELMEZTETÉSEK !
Ha az ALPHA órád EDZÉS (EXERCISE) módban van és be van kapcsolva az STOPPER (TIMER), 
színes LED világítás jelenik meg a kijelző alatt. 

Zöld villogás: a megcélzott pulzus zónán belül edzel. 

Piros villogás: pulzusod túllépte a felső határt. Ha duplán villog pirosan, több mint 10 BPM-el 
lépted túl a határt. 

Kék villogás: pulzusod a megcélzott zóna alá esett. Ha duplán villog kéken, több mint 10 
BPM-el az alsó határ alá került a pulzusod. 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A stopper használata !
Az stopper segítségével: 
• Mérheted az edzésed időtartamát. 
• Bekapcsolhatod a pulzus zóna figyelmeztetést. 
!
Az stopper használatához kapcsold az órát EDZÉS (EXERCISE) módba. 
!
AZ STOPPER BEKAPCSOLÁSA !
• EDZÉS (EXERCISE) módban nyomd meg a STOPPER (TIMER) gombot. A kijelzőn a START 

felirat jelenik meg. 
• Nyomd meg a TIMER gombot a szüneteltetéshez, illetve a mérés folytatásához. Ha a 

mérés folyamatban van, a pulzus zóna figyelmeztetések is aktívak lesznek. 
!
AZ ELTELT EDZÉSIDŐ MEGTEKINTÉSE !
• Amikor az óra a pulzusod mutatja, nyomd meg a SET gombot, hogy láthasd az edzés 

elkezdése óta eltelt időt. Innentől az óra az eltelt időt mutatja majd. 
• Nyomd meg ismét a SET gombot, hogy láthasd a pontos időt.  Ezt az időt az óra 3 

másodpercig kijelzi, mielőtt visszatér az eltelt edzésidő mutatásához. 
• Ha ismét a pulzusod szeretnéd látni, nyomd meg kétszer a SET gombot. 
!
A STOPPER KIKAPCSOLÁSA !
• Nyomd meg és tartsd nyomva a STOPPER (TIMER) gombot amíg a kijelzőn az END felirat 

jelenik meg. 
!
A stopper kikapcsolása az EDZÉS (EXERCISE) módot is kikapcsolja 

Az edzésprogram áttekintése !
Az ALPHA órád edzésnaplójában láthatod: 
• az utolsó edzésprogram alatt eltelt időt (feltéve, hogy az időzítő be volt kapcsolva az edzés 

alatt) 
• az edzés alatti pulzusod átlag értékét 
• az edzésed alatt a cél zónában töltött időt. 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AZ UTOLSÓ EDZÉSPROGRAM STATISZTIKÁJÁNAK ÁTTEKINTÉSE !
1. IDŐ (TIME) módban (kikapcsolt EDZÉS (EXERCISE) mód mellett) nyomd meg a TOGGLE 

gombot. A kijelzőn megjelenik a LAST RUN felirat, melyet az utolsó edzésprogramod alatt 
eltelt idő követ. 

2. Nyomd meg ismételten a TOGGLE gombot. A kijelzőn a AVG felirat jelenik meg, melyet 
az edzés alatti pulzusod átlag értéke követ. 

3. Ha ismét megnyomod a TOGGLE gombot, a kijelzőn az IN ZONE felirat megjelenése után 
a cél zónában eltöltött idő mennyiségét láthatod. 

4. Az IDŐ (TIME) módba való visszatéréshez nyomd meg újra a TOGGLE gombot. 
Megjegyzés: Ha elindítod az időzítőt, az utolsó edzésed adatait felül írod az új adatokkal. !
A Mio ALPHA használata okos-telefonnal !
Az ALPHA órád használhatod önállóan pulzusmérő sport óraként. Ugyanakkor továbbíthatod 
az aktuális pulzusod értékét egy Bluetooth® Smart Ready vagy Bluetooth® 4.0 szabványt 
támogató eszközre, például egy okos telefonra, vagy iPad-re, melyeken fitnesz alkalmazások 
széles skálája érhető el. Az ALPHA órával kompatibilis eszközök teljes listáját 
megtekintheted az mioglobal.com/apps oldalon. 
Ezek a kompatibilis eszközök csak a pulzus információt veszik át az órától. Ennek feltétele, 
hogy az arra alkalmas eszközöknek az edzés közben veled kell lennie. !
EDZÉS OKOS-TELEFONNAL !
• Az ALPHA órád amint észlelte a pulzusodat elkezdi annak közvetítését, tehát az észlelhető 

lesz az arra alkalmas eszközeid számára. 
• A rögzítő eszközt viseld a karodon, az első zsebedben vagy egy övtáskában elől. Ne tedd a 

rögzítő eszközt a hátad mögé pl. a hátsó zsebebe vagy a hátizsákodba. 
Megjegyzés: Mielőtt rögzítő eszközöddel használnád az ALPHA órádat csatlakoztatnod 
(párosítanod) kell a két eszközt, ez megelőzi az egyéb a környezetedben előforduló 
eszközökkel való összeakadást. Csatlakoztatás után az eszközöd úgy fogja kezelni ALPHA 
órádat mint egy Bluetooth-os mellkas pántot, hagy egyéb pulzusmérő eszközt. 
!
A BLUETOOTH KAPCSOLAT FELTÉTELEI !

• Az órának EDZÉS (EXERCISE) módban kell lennie és a pulzusodat érzékelnie. 
• Az óra és az eszköz közötti távolság ne legyen több 3 méternél. 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iPHONE ALKALMAZÁSOK CSATLAKOZTATÁSA !
1. Kapcsold be a Bluetooth szolgáltatást a telefonon 
2. Indítsd az alkalmazást melyhez csatlakoztatni akarod az órát. A csatlakoztatási mód 

alkalmazásonként különböző lehet, de általában a beállítások menüben, pulzusmérő 
csatlakoztatása menüpontban tehető meg. A már egyszer csatlakoztatott órát az 
alkalmazás minden indítás alkalmával automatikusan felismeri. 

3. Ismételd meg a fentieket minden csatlakoztatni kívánt alkalmazással. 
!
CSATLAKOZTATÁS ANDROID ALKALMAZÁSOKHOZ (BLUETOOTH® 
SMART KOMPATIBILIS ESZKÖZ SZÜKSÉGES) !

• Nyissuk meg a Android beállítások menüben a Bluetooth eszköz csatlakoztatása 
menüpontot és hajtsuk végre a szokásos Bluetooth eszköz csatlakoztatási eljárást. 

!
Miután csatlakoztatta az Androidos készülékével az órát, az összes arra alkalmas 
alkalmazás használni tudja majd. 
!
CSATLAKOZTATÁS EGYÉB ESZKÖZÖKHÖZ, MINT PL. KERÉKPÁR 
SZÁMÍTÓGÉP !
Eszközönként változó csatlakoztatási módok lehetnek, kövessük az eszköz használati 
útmutatójában leírtakat Bluetooth-os mellpánt csatlakoztatásához, az eszköz ily módon 
érzékelni fogja az órádat. !
A Mio ALPHA karbantartása 
!
Az akkumulátor töltése !
A Mio ALPHA 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 !
• Az akkumulátor töltöttségi szintjét az óra kijelzőjének bal felső sarkán ellenőrizheted. 

Három oszlopot mutat, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az oszlopok mindegyike 
a töltöttségi szint 1/3-át ábrázolja.  
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• Ha az órát EDZÉS (EXERCISE) módba állítod és a töltöttségi szint kevesebb mint 1/3, a 
kijelzőn ALACSONY TÖLTÖTTSÉG (LOW BATTERY) felirat jelenik meg. A pulzus mérőt 
továbbra is használhatod. 

• Ha az órát EDZÉS (EXERCISE) módba állítod és a kijelzőn a NO BATTERY felirat jelenik meg, 
az akkumulátort fel kell töltened, mielőtt használnád a pulzus mérő funkciót. Az óra 
automatikusan visszakapcsol IDŐ (TIME) módba. !

AKKUMULÁTOR ÜZEMIDŐ !
• Egy feltöltéssel az órát EDZÉS (EXERCISE) módban 8-10 órán át használhatod pulzus 

mérésre. !
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSEKOR !
1. Győződj meg róla, hogy a 4 érintkező az óra hátulján száraz. Ha nem az, töröld szárazra 

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

kapcsolat segít rögzíteni majd a két eszközt. 
!
A kijelző jelezni fogja hogy az akkumulátor töltődik, és a LED kéken villogni kezd. 
!
Ha az akkumulátor töltése befejeződött, a kijelzőn a FULL felirat jelenik meg. !
AZ AKKUMULÁTOR GONDOZÁSA !
• Legalább fél évente töltsd fel az akkumulátort. 
• Ne tedd ki az órát nagy hőhatásnak. 

• 5℃ és 45℃ között használd az órát. 

• 0℃ és 25℃ között tárold. 
• Ne szereld szét, ne szúrd meg és ne dobd tűzbe az órát, vagy az akkumulátort. 
• Ha az óra burkolata megsérül és az akkumulátor szabadon van, tartsd távol azt a 

gyermekektől. !
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/

Alphainfo 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 ALPHA használata vízben !
• A Mio ALPHA vízálló, viselheted úszás közben. 
    Fontos: Ne nyomd meg a gombokat víz alatt! 
• A pulzusmérés pontossága csökkenhet hideg vízben, vagy nagy kézmozdulatok esetén. 
• Ne hord az órát búvárkodás közben! 
• A rádiófrekvenciás jelátvitel nem működik a víz alatt. 
• Úszás után öblítsd le az órát, és töröld át puha ruhával. !
A Mio ALPHA gondozása !
TISZTÍTÁS !
• A szenzor környékét és az érintkezőket enyhén szappanos vízzel tisztítsd. Folyamatos 

használat mellett hetenkénti tisztítás ajánlott. 
• Ne karcold meg a szenzor környékét, védd meg a sérülésektől. 
• Nedves ruhával tisztítsd az órát. Enyhén szappanos vízzel távolítsd el az olajat, vagy más 

makacs szennyeződést. 
• Ne tedd ki az órát erős kémiai anyagok behatásának, például gázolaj, oldószer, aceton, 

alkohol vagy rovarirtó szer. Az ilyen anyagok tönkre tehetik az óra szigetelését, burkolatát 
és felületét. 

• Úszás után öblítsd le az órát, és töröld át puha ruhával. 

!
EGYÉB JAVASLATOK !
• Ne kíséreld meg szétszedni, vagy javítani a Mio ALPHA órád. 
• Védd meg az órád erős ütődésektől, szélsőségesen melegtől, és ne tedd ki túl hosszú ideig 

közvetlen napsugárzásnak. 
• A Mio ALPHA csak sértetlen üveggel, gombokkal és borítással vízálló. 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Mio ALPHA müszaki adatok 
!
Óra: 12-óra 
Stopper: 9 óra 59 perc 59 másodperc 
Max. érzékelhető pulzus: 220 BPM 
Min. érzékelhető pulzus: 30 BPM 
Működési hőmérséklet: 5°C tól 45°C (41°F tól 113°F) 
Minimális ajánlott csukló átmérő: 145mm 
Üveg: Ásvány üveg 
Óra háza: PA+GF 
Óra hátlapja: PC+CF 
Hátlap csatlakozói: SUS316 
Óraszíj: Szilikon 
Vízállóság: 30m 
Akkumulátor: 170mAh Lithium Polymer 
Akkumulátor várható élettartama: kb. 5 év 
Mágnes: Neodymium – vas – boron (NdFeB) 
Protokoll: Bluetooth® Smart vezeték nélküli technológia 
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