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Kérdésed van a  Mio 
FUSE-oddal kapcso-
latban? 

Segítünk! 

A c é l u n k , h o g y t e l j e s e n 
elégedett légy, ezért a vissza-
jelzésed 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 FUSE egy karpánt, mely követi a pulzusod értékét, az 
edzésed adatait, és a napi aktivitásod. A Mio FUSE ANT+ és Bluetooth Smart technológiát 
használ az adat továbbításhoz okos telefon, kerékpár számítógép és más kompatibilis  
eszközök felé. Követheted edzésed eredményeit a Mio Go alkalmazásban, vagy válogathatsz 
más fitnesz alkalmazások százai közt. 

Ne felejtsd el regisztrálni a Mio FUSE-t a http://mio.prosigno.hu/bolt/mio-fuse/ oldalon, a támogatás 
fülnél. Így értesíthetünk a szoftver frissítésekről, és hatékonyan tudnunk segíteni egy esetleges 
meghibásodás esetén..

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 FUSE rendkívül pontos pulzusmérést biztosít, nem helyettesíti az orvosi eszközöket. A 
karpánt  és a töltő adapter erős mágnest tartalmaz, mely befolyásolhatja a pacemaker, vagy az im-
plantált cardioverter-defibrillátor (ICD) működését. Ezzel kapcsolatban kérd ki orvosod tanácsát, 
mielőtt használnád a Mio FUSE -t.  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QUICK START GUIDE

Set up your heart rate 
zones and register for 
product updates

http://mio.prosigno.hu/bolt/mio-fuse/


A Mio FUSE 

A Mio FUSE beüzemelése 

Egyszerűen töltsd fel a Mio FUSE-t mellékelt USB töltővel. A beüzemelés megtörtént, ha ezt 
a jelet látod a kijelzőjén: 

Töltés: 
 1. Fontos: Győződj meg róla, hogy a két érintkező a Mio FUSE hátulján száraz. Ha nem az, 
töröld szárazra egy kendővel. 
2. Csatlakoztasd az USB adaptert a számítógéped USB csatolójára. 
3: Illeszd a Mio FUSE érintkezőit az USB töltő érintkezőihez. Mágneses kapcsolat segít majd 
rögzíteni a két eszközt. 
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A Pulzusmérés / Stopper érintési pont 
B/C Görgető érintési pontok 
D Kijelző 
E Pulzus jelző színes fény



A kijelző jelezni fogja, hogy az akkumulátor töltődik. Ha az akkumulátor töltése be-
fejeződött a kijelzőn a  piktogram jelenik meg. 
 
Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a piktogram jelenik meg. A töltöttségi  
szintet a Mio GO alkalmazásban is láthatod, ha a FUSE csatlakoztatva van az alkalmazáshoz. 

Egy teljes töltéssel 6-7 napon át használhatod a FUSE-t, ha minden nap egy órán át figyeli a 
pulzusod értékét.  

Az akkumulátor gondozása 

• Legalább fél évente töltsd fel az akkumulátort. 

• Ne tedd ki az órát nagy hőhatásnak. 

• 5 °C és 45 °C között használd az órát. 

• -5 °C és 55 °C között tárold. 

• Ne szereld szét, ne szúrd meg és ne dobd tűzbe a Mio FUSE-t, vagy az akkumulátort. 

• Ha az óra burkolata megsérül és az akkumulátor szabadon van, tartsd távol azt a gyer-
mekektől. 

Az akkumulátor élettartama 

• Az akkumulátor élettartama körülbelül 300 töltési ciklus. Ha hetente töltöd, az életideje 
körübelül 5 év. 

• Az akkumulátor nem cserélhető. Ha az akkumulátor életideje egyértelműen sokkal 
rövidebb mint korábban, a Mio terméked elérte az élet ideje végét.  

• Az óra és az akkumulátor újrahasznosítható hulladékként való tárolásával kapcsolatban a 
helyi szabályozás nyújt további információt. 

Beállítás 
A Mio FUSE beállításához a Mio GO alkalmazásra lesz szükséged. A Mio GO-t letöltheted 
okos eszközödre az Apple Store-ból, vagy a Google play áruházból.  

Miután a Mio GO-t telepítetted, kövesd a következő lépéseket: 
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Profil létrehozása 

Hozd létre saját felhasználói profilodat. Ennek segítségével a Mio GO még pontosabb ada-
tokat szolgáltat. 

Csatlakoztatás 

1. Kapcsold be a telefonod Bluetooth funkcióját. 
2. A Mio GO alkalmazásban válaszd ki a Mio FUSE-t a megtalált eszközök listájából. Első 

csatlakozáskor a Mio FUSE órája automatikusan szinkronizálódik a telefonod idő beál-
lításával. 

3. koppints a  ›❯ -ra a FUSE további beállításához. Az ”eszköz beállítás” nál további informá-
ciókat találsz a következő opciókról: 

• kiválaszthatod, hogy 1 vagy 5 zónás pulzustartomány módban jelzzen 
• kiválaszthatod a számodra megfelelő pulzus zóna határértékeket ( a pulzus tar-

tományokról később részletesen olvashatsz.) 
• testre szabhatod a Mio FUSE által kijelzett adatokat 
• beállíthatod a napi célodat 
• bállíthatod, hogy jobb vagy bal kézen hordod a FUSE-t 
• ki és bekapcsolhatod a vibrációs figyelmeztetést 
• ki és bekapcsolhatod a képernyő zárolás funkciót 

A Mio FUSE használatra kész! 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A Mio FUSE használata 

Az érintőpontok 
A Mio FUSE által kijelzett értékek közti váltás és funkciók bekapcsolása érintőpontok segít-
ségével történik. 

Megjegyzés: a véletlen érintések elkerülésének érdekében az érintőpontok csak a FUSE 
vízszintes helyzetében működnek. 

Napi aktivitásfigyelő mód (All-Day mode) 

Ebben az üzemmódban a Mio FUSE észleli, számolja, eltárolja és kijelzi a lépéseidet, az 
elégetett kalóriákat, a megtett távolságot és hogy hogyan állsz a kitűzött napi célod 
elérésében. Az edzés módban töltött időt is beleszámolja a napi tevékenységedbe. Ezek az 
értékek minden nap 0 órakor alaphelyzetbe állnak vissza. 
 
Napi aktivitásfigyelő módban bármely érintőpont megérintése bekapcsolja a kijelzőt. és  
pontok megérintésével lapozhatsz az adatok között. Alap beállításban a következő adatokat 
láthatod: idő, kalória, lépésszám, és napi cél. A Mio GO alkalmazásban testre szabhatod, hogy 
mit jelezzen ki a FUSE, és beállíthatod a napi célodat. 

Edzés mód (Workout mode) 

Ebben az üzemmódban a FUSE méri és kijelzi valós időben a pulzusodat, hogy melyik pulzus-
tartományban vagy, méri az edzés idejét, a megtett távot, a lépéseket és az elégetett kalóriát. 
 
Az edzés mód bekapcsolásához tartsd megérintve az  pontot amíg a “HOLD” felirat megje-
lenik, majd a “FIND” villogni kezd. Ne mozgasd a karod amíg a FUSE megtalálja a pulzusod. 
(Ha a kijelzőn a  jelenik meg, a Mio FUSE nem tudta észlelni a pulzusodat. Nézd át a Hi-
baelhárítás részt ) 

A stopper használata 

Miután a Mio FUSE megtalálta a pulzusodat, elindíthatod az edzésed rögzítését. 
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Indítás: érintsd meg az  pontot az időmérés elindításához. 
 
Lapozás: Az edzésed ideje alatt a vagy pont segítségével lapozhatsz az értékek között. 
A Mio GO alkalmazás segítségével beállíthatod, hogy milyen értékeket szeretnél látni. Erről a 
Beállítás részben találsz részletesebb információt. 
 
Szüneteltetés: Érintsd meg az  pontot az időmérés szüneteltetéséhez, és a folytatásához. 

Edzés vége: Az edzés mód kikapcsolásához az időmérés szüneteltetett „PAUSE“ állapotában 
tartsd megérintve az  pontot amíg a „HOLD“ felirat megjelenik és eltűnik. 

A Mio FUSE megfelelő viselése 
Ahhoz, hogy a pulzusmérő funkciót pontosan használhasd a Mio FUSE-on: 

1. csatold fel az órát a karodra, figyelve arra, hogy az óra hátulján az optikai szenzor a 
bőröd felületével  megfelelően érintkezzen. Legyen szoros, de csak annyira hogy 
kényelmesen viselhesd az órát. Az alkarodon, a csukló csontod felett 3-8 cm -el viseld 
az órát.  

2. Ha vékony a csuklód, egy kevéssel feljebb viseld. 
3. Kerékpározáskor az alkarod belső oldalán viseld, mivel a csuklód behajlított állapota 

befolyásolná a mérés pontosságát. 

4. Ha a FUSE-t egy ANT+ szabványt használó eszközzel együtt használod, a megfelelő 
ANT+ csatlakozás érdekében mindkét eszközt ugyanazon a karodon viseld. 

Fontos: A Mio FUSE teljesítménye nagyobb véráramhoz van optimalizálva. Melegíts be, 
mielőtt bekapcsolnád a pulzusmérőt. Erre hideg időben különösen figyelj oda! 
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Hibaelhárítás 
• Miközben a FUSE a pulzusodat keresi, ne mozgasd erőteljesen a karodat. 

• Próbáld kicsit szorosabbra állítani a szíjat, illetve újra feltenni a karodra, ügyelve, hogy az 
optikai pulzusérzékelő jól feküdjön a karodon és szorosan érintkezzen a bőröddel. 

• Próbáld meg az alkarodon kicsit magasabbra tenni. 

• Hideg napokon még beltérben kapcsold be a pulzusmérést. 

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

Eszköz beállítások 
Ezeket beállításokat a Mio GO alkalmazáson belül találod meg. 

Napi aktivitásfigyelő mód 
Kiválaszthatod, hogy melyik értékeket szeretnéd látni a Mio FUSE kijelzőjén napi aktivitásfi-
gyelő módban. 

Edzés mód 
Kiválaszthatod, hogy melyik értékeket szeretnéd látni a Mio FUSE kijelzőjén edzés módban. 
Kiválaszthatsz egy előre beállított típusú aktivitást, vagy beállíthatod a neked megfelelő ada-
tokat. Azt is beállíthatod, hogy a kijelző bekapcsolva maradjon az edzés mód teljes ideje alatt. 

Napi cél 
Napi célként lépés számot, megtett távolságot, vagy az elégetett kalória mennyiségét állítha-
tod be. Ezek közül az egyiket figyeli, amelyiket kiválasztod és azt napközben a teljesítés 
arányában mutatja. 

Kar kiválasztása 
A Mio GO segítségével kiválaszthatod, hogy bal vagy jobb kézen szeretnéd viselni a FUSE-t. A 
kijelző tájolása a választásodnak megfelelően meg fog változni. Jobb kezes mód esetén az  
érintőpontot a kijelző fölött, bal kezes mód esetén pedig a kijelző alatt találod meg. 

Rezgő figyelmeztetés 
Ha a rezgő figyelmeztetés be van kapcsolva, a Mio FUSE rezegni fog, ha: 
• megkezdi a pulzusmérést 
• az edzésmód megkezdésekor, szüneteltetésekor, ha folytatod, vagy ha befejezed az 

edzést 
• egy új zónába kerülsz 5 tartományos módban 
• elhagyod a cél zónát zóna elhagyás módban. 
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Képernyő zárolás 
Segítségével megakadályozhatod a véletlen érintéseket az eszközödön. Amikor a Mio FUSE 
kijelzője zárolva van, bármely érintőpont megérintésével az utoljára megtekintett értéket fo-
god látni. A feloldáshoz érintsd meg és tartsd érintve a  és pontot egy időben. Az eszköz 
automatikusan újra lezár, ha 10 másodpercig nem érintesz meg egy érintőpontot sem. 

Edzésmódok 
Edzés módban a pulzus jelző fény (LED) színe valós időben tájékoztat a pulzusod értékéről. 
Ha a Mio FUSE Bluetooth eszközhöz van csatlakoztatva, a fény egyszer villan fel, ha nincs 
akkor kétszer villan egymás után. 
Kiválaszthatod, hogy 5 tartományos módban vagy zóna elhagyás módban jelezze a pulzus-
tartományodat, illetve beállíthatod a pulzuszónák határértékeit. Az alap beállítás az 5 pulzus 
tartományos mód. 

5 tartományos mód 
Ebben a módban a jelző fény arról tájékoztat, hogy melyik pulzuszónában vagy edzés 
közben. A Mio FUSE rezgéssel jelzi mikor átlépsz egyik tartományból a másikba. 

Figyelmeztetés: Ez a táblázat csak egy javasolt tartománykiosztás 

Zóna elhagyás mód 
Ebben a módban a jelzőfény azt mutatja, hogy a megcélzott zóna alatt, a zónában, vagy 
felette tartózkodsz. A Mio FUSE rezgéssel jelzi ha nem vagy a cél zónában. 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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 növelés 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



Adatok tárolása és továbbítása 
A Mio FUSE 14 napi aktivitás és 30 óra edzés adatait tudja tárolni. Ha a kijelzőn a LOW MEM 
üzenet jelenik meg, kevesebb mint 2 óra van hátra a szabad memóriából. A NO MEM üzenet 
jelzi, ha nincs több szabad memória. Ha a FUSE memóriája az edzés közben telik meg, az 
edzésed eredményeit nem rögzíti tovább, megjelenik a NO MEM felirat a kijelzőn, de továbbra 
is méri a pulzusod értékét. 

A Mio FUSE automatikusan szinkronizálja az adatokat, ha a Mio GO alkalmazáshoz van csat-
lakoztatva. Szinkronizálj naponta, hogy áttekinthesd az eredményeidet. Így törlöd a FUSE 
belső memóriáját is. 

Csatlakozás egyéb eszközökhöz és programokhoz 
A Mio FUSE képes a pulzusod értékét továbbítani fitnesz alkalmazások, kerékpár 
számítógépek, GPS órák és más sport eszközök felé Bluetooth Smart és ANT+ szabványon 
keresztül. Az eszközökkel való kompatibilitásról részletes információt a mio.prosigno.hu/
mio-fuse oldalon találhatsz. 
Minden alkalmazással külön kell párosítanod a Mio FUSE-t.  

Ötletek párosításhoz: 

• Tarts 30 méter távolságot más Bluetooth vagy ANT+ érzékelőtől, vagy eszköztől. 
• Helyezd a Mio FUSE-t a vevő eszköz 1 méteres közelébe. 
• Viseld a karodon, az első zsebedben, elöl az öveden, vagy a kerékpárod elején a vevő         

eszközt. Ne tedd a hátizsákodba, vagy a farzsebedbe. 
• A Mio FUSE nem az R-R távolságok alapján számítja ki a pulzusod, ezért nem fog működni 

azokkal az eszközökkel és alkalmazásokkal, amik igénylik a szívfrekvenciavariabilitás (HRV) 
adatot. (A HRV leírja a szív adottságát arra vonatkozóan, miként képes a környezet 
megváltozott terheléseire a szívveréstől szívverésig eltelt időtartamot folyamatosan 
megváltoztatni (RR-távolság), és ezzel kimutatja a szív alkalmazkodását. Ezt legtöbbször 
orvosi műszerek igénylik.) 

Párosítás alkalmazásokkal Bluetooth-on keresztül 
A párosítást az alkalmazáson belül, és nem az eszköz Bluetooth beállításainál kell elvégezni. 
(Ha ANT+ szabványon keresztül szeretnéd párosítani a Mio FUSE-t az eszközödnek beépített 
ANT+ támogatása kell hogy legyen, vagy ANT+ kiegészítő csatolóval kell ellásd azt. További 
részleteket a http://www.thisisant.com oldalon találsz.) 

1. Kapcsold be az eszközödön a Bluetooth funkciót. Ha Android eszközt használsz, a 
Bluetooth beállítások között engedélyezned kell, hogy az eszköz látható legyen más 
Bluetooth eszközök számára. 
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2. Indítsd el az alkalmazást amivel párosítani szeretnéd a Mio FUSE pulzusmérő szen-
zorát. A csatlakoztatási mód alkalmazásonként eltérhet, de általában a beállítások 
menüben van lehetőség pulzusmérő szenzor párosítására. Az egyszer már párosított 
Mio FUSE-t az alkalmazás minden indításánál automatikusan felismeri. 

  

Követelmények Android alapú rendszereknél 
• Az eszköznek Android 4.3, vagy újabb verzióval kell rendelkeznie 
• Támogatnia kell a Bluetooth 4.0-s szabványt 
• Az alkalmazásnak is támogatnia kell mindkét követelményt 

Csatlakozás egyéb eszközökhöz, pl. kerékpár számítógép 

Eszközönként eltérő csatlakozási módok lehetnek. Kövesd az eszköz használati 
utasításában leírtakat a Bluetooth mellpánt csatlakoztatásával kapcsolatban. Az eszköz így 
érzékelni fogja a Mio FUSE-t. 

A Mio FUSE 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. 
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A Mio FUSE használata vízben 
• A Mio FUSE 30 méterig vízálló, viselheted úszás közben. 
   Fontos: A Mio FUSE csak sérülés mentes állapotban vízálló. 
• Az érintőgombok víz alatt nem üzemelnek. 
• A pulzusmérés pontossága csökkenhet hideg vízben, vagy nagy kézmozdulatok esetén. 
• Ne hord az órát búvárkodás közben! 
• Rádiófrekvenciás jelátvitel nem működik a víz alatt. 
• Úszás után öblítsd le az órát, és töröld át puha ruhával. 

Egyéb javaslatok 

• Ne kíséreld meg szétszedni, vagy javítani a Mio FUSE-t. 
• Védd meg az órád erős ütődésektől, szélsőségesen melegtől, és ne tedd ki túl hosszú ideig 

közvetlen napsugárzásnak. 

Műszaki adatok 
Max. érzékelhető pulzus: 220 BPM 
Min. érzékelhető pulzus: 30 BPM 
Működési hőmérséklet: 5°C tól 45°C 
Tokozása: PC 
Hátlapja: PC+GF 
Hátlap csatlakozói: SUS316 
Szíj: Szilikon 
Vízállóság: 30m 
Akkumulátor: 125mAh 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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