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Kérdésed van a  Mio ALPHA-ddal 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 2 egy professzionális sport óra, mely nagy pon-
tossággal követi a pulzusod értékét mellpánt nélkül. Ha az ALPHA 2-t egy okos telefonhoz 
csatlakoztatod, edzés közben az összes fontos adatot áttekintheted az órán. 

Ne felejtsd el regisztrálni a Mio ALPHA 2-t a http://mio.prosigno.hu/bolt/mio-alpha2/ 
oldalon, a támogatás fülnél. Így értesíthetünk a szoftver frissítésekről, és hatékonyan tud-
nunk segíteni egy esetleges meghibásodás esetén. 

Mit találsz a dobozban 

1. Mio ALPHA 2 
2. USB töltő 
3. Beüzemelési útmutató 

Fontos információ a biztonságod érdekében 

Egyeztess orvosoddal, mielőtt új edzésprogramba kezdesz. 
Bár a Mio ALPHA 2 rendkívül pontos pulzusmérést biztosít, nem helyettesíti az orvosi  
eszközöket. 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 ALPHA 2 -t. 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WARRANTY & REGULATIONS

QUICK START GUIDE

Set up your heart rate 
zones and register for 
product updates

http://mio.prosigno.hu/bolt/mio-alpha2/


A MIO ALPHA 2 

Üzembe helyezés 

A Mio ALPHA 2 üzembe helyezéséhez nyomd meg és tartsd nyomva a bal oldali vagy a jobb 
oldali gombot. 

Az óra figyelmeztet, hogy hozz létre egy felhasználói profilt, amit megtehetsz akár az órán, 
akár a Mio GO alkalmazásban. 

Felhasználói profil 
Add meg a következő adatokat, melyek segítségével a Mio ALPHA még pontosabb edzés 
adatokat szolgáltat majd: 

• Dátum és idő 
• Mértékegységek típusa 
• Súlyod és magasságod 
• Nemed 
• Születési éved 
• Maximális pulzus értéked (MHR) 
A pulzusod maximális értéke a megadott információk alapján kiszámításra kerül. Ha tudod, 
hogy mennyi ez az érték, itt beírhatod.  

Mio ALPHA2 használati útmutató !4

A B

C

A Bal oldali gomb

B Jobb oldali gomb

C Pulzus tartományt 
          jelző fény

 Akku töltöttség

  Idő mutatása 

  Edzés mód

  Stopper elindítva

  Pulzus mérés



Beállítás a Mio ALPHA-n keresztül 

A felhasználói profil szerkesztéséhez nyomd meg és tartsd nyomva a bal oldali gombot, 
amikor nem edzés módban van az óra. A jobb oldali gombbal növelheted, vagy változtathatod 
meg a villogó értéket. A bal oldali gomb érvényesíti a beállítást. Ha el szeretnéd hagyni a fel-
használói profil beállítást, nyomd meg és tartsd nyomva hosszan a bal oldali gombot. 

Beállítás Mio GO alkalmazáson keresztül: 
Töltsd le a Mio GO alkalmazást, és hozz létre egy felhasználói profilt. A beállítások au-
tomatikusan szinkronizálódnak a Mio ALPHA 2 -vel. 
A profilod szerkesztéséhez koppints a nevedre a bal felső sarokban. 

Töltés 
1. Fontos: Győződj meg róla, hogy a négy érintkező a Mio ALPHA 2 hátulján száraz. Ha nem 
az, töröld szárazra egy kendővel. 
2. Csatlakoztasd az USB adaptert a számítógéped USB csatolójára. 
3: Illeszd a Mio ALPHA érintkezőit az USB töltő érintkezőihez. Mágneses kapcsolat segít majd 
rögzíteni a két eszközt. 

A kijelző jelezni fogja, hogy az akkumulátor töltődik. Ha az akkumulátor töltése befejeződött 
a kijelzőn a “FULL” felirat jelenik meg, majd kikapcsol. 

Egy teljes töltéssel 20 napon át használhatod a Mio ALPHA 2 -t, ha minden nap egy órán át 
van edzés módban. 

Háttérvilágítás 

Koppints kétszer határozottan a kijelzőre, hogy bekapcsold a Mio ALPHA 2 háttérvilágítását. 

Edzés mód 

Az edzés mód a következő funkciókat tartalmazza: 
• Folyamatos pulzusmérés 
• Zóna figyelmeztetések 
• Stopper 
• Visszaszámláló és köridő mérő (a Mio GO alkalmazáson belül aktiválható) 
• Elégetett kalória, megtett távolság és sebesség kijelzése 
• Egyéb beállítási lehetőségek a Mio GO alkalmazáson keresztül 
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A Mio ALPHA 2 megfelelő viselése 
Ahhoz, hogy a pulzusmérő funkciót pontosan használhasd a Mio ALPHA 2-n, … 

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

• Ha vékony a csuklód, egy kevéssel feljebb viseld. 

Fontos: A Mio ALPHA 2 teljesítménye nagyobb véráramhoz van optimalizálva. Melegíts be, 
mielőtt bekapcsolnád a pulzusmérőt. Erre hideg időben különösen figyelj oda! 

Pulzusmérés elindítása 
A pulzusmérés bekapcsolásához nyomd meg és tartsd nyomva a jobb oldali gombot amíg az 
óra hangot ad ki, és a FIND felirat megjelenik az órán. A pulzusod értékét nem rögzíti, amíg 
nem indítod el a stoppert. 
Ha a pulzusszámod helyett a kijelzőn két vonal jelenik meg — — , nézd át a Hibaelhárítás 
pontot. 
A pulzusmérés leállításához nyomd meg és tartsd nyomva a jobb oldali gombot amíg az óra 
hangot ad ki, és a QUIT felirat jelenik meg. 

Hibaelhárítás 
• Miközben a Mio ALPHA 2 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. 

• Hideg napokon még beltérben kapcsold be a pulzusmérést. 

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

Ídőmérés 
Az időmérés bekapcsolásához először el kell indítanod a pulzusmérést. Amikor az időmérést 
elindítod, Mio ALPHA 2 edzés módba vált, és megkezdi a pulzusod és más edzés adatok 
rögzítését. 
3 féle időmérés közül választhatsz: stopper, visszaszámláló és ismétlődő. 
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A stopper az alapértelmezett időmérési mód. Ha meg szeretnéd változtatni , nyisd meg az 
eszközbeállítást a Mio GO alkalmazásban. Erről a Mio ALPHA 2 beállítása a Mio GO segít-
ségével résznél olvashatsz bővebben. 

A stopper mód használata 
Kapcsold be a pulzusmérést, és várd meg amíg az óra észlelte a pulzusod: 
 Indítás: Nyomd meg a jobb oldali gombot. A kijelzőn a START felirat jelenik meg. 
 Kör: Nyomd meg a jobb oldali gombot egy új kör megkezdéséhez. 
 Szünet: Tartsd nyomva a jobb oldali gombot. 
 Folytatás: Szünet módban nyomd meg a jobb oldali gombot a folytatáshoz. 
 Megállítás / Kilépés: Szünet módban tartsd nyomva a jobb oldali gombot hogy kilépj 
 az edzés módból. 

A visszaszámláló használata 
Válaszd ki a visszaszámláló (Countdown) módot a Mio GO alkalmazáson belül. 
Kapcsold be a pulzusmérést, és várd meg amíg az óra észlelte a pulzusod. 
 Indítás: Nyomd meg a jobb oldali gombot. A kijelzőn a START felirat jelenik meg. 
 Szünet: Tartsd nyomva a jobb oldali gombot. 
 Folytatás: Szünet módban nyomd meg a jobb oldali gombot a folytatáshoz. 
 Megállítás / Kilépés: Ha visszaszámlálás közben szeretnéd megállítani az edzést,  
 először szüneteltesd az időmérést, majd nyomd meg és tartsd nyomva a jobb  
 oldali gombot. 

A Mio ALPHA 2 hangjelzést ad a visszaszámlálás utolsó 4 másodpercében. Amikor a szám-
láló eléri a 0:00:00 állást, a Mio ALPHA 2 automatikusan kilép az edzés módból, és befejezi az 
adatrögzítést. 

Az ismétlődő mód használata 
Válaszd ki a ismétlődő időmérési (Repeat) módot módot a Mio GO alkalmazáson belül. 
Kapcsold be a pulzusmérést, és várd meg amíg az óra észlelte a pulzusod: 
 Indítás: Nyomd meg a jobb oldali gombot. A kijelzőn a START felirat jelenik meg. 
 Szünet: Tartsd nyomva a jobb oldali gombot. 
 Folytatás: Szünet módban nyomd meg a jobb oldali gombot a folytatáshoz. 
 Megállítás / Kilépés: Szünet módban tartsd nyomva a jobb oldali gombot hogy kilépj 
 az edzés módból. 
A Mio ALPHA 2 hangjelzést ad a visszaszámlálás utolsó 4 másodpercében. Amikor a szám-
láló eléri a 0:00:00 állást, a Mio ALPHA 2 egy új kört kezd meg, és újrakezdi a visszaszám-
lálást. 
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Edzésmódok 
Edzés módban a pulzus jelző fény (LED) színe valós időben tájékoztat a pulzusod értékéről. 
Ha a Mio ALPHA 2 Bluetooth eszközhöz van csatlakoztatva, a fény egyszer villan fel, ha nincs 
akkor kétszer 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 zónában vagy edzés közben. Ha a 
hangjelzés be van kapcsolva, a Mio ALPHA 2 hangot is ad egy zóna elhagyásakor. (kikapcsol-
ható) 

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. Ha a hangjelzés be van kapcsolva, a Mio ALPHA2 10 másodpercenként 
hangjelzést ad, 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



Mio ALPHA 2 beállítása közvetlenül az órán 

Néhány edzés mód beállítást közvetlenül a Mio ALPHA 2-ről módosíthatsz. Először indítsd el 
az edzés módot, majd nyomd meg és tarts nyomva az bal oldali gombot. 

A következő beállításokat módosíthatod: 
 1. Hangjelzés ki és bekapcsolása a zóna váltáskor.  
 2. Váltás zóna elhagyás mód, és 5 tartományos mód között. 
 3. Zóna határértékek megváltoztatása. 
Nyomd meg a jobb oldali gombot a villogó érték megváltoztatásához. Az bal oldali gombbal 
hagyhatod jóvá az értéket. A kilépéshez nyomd meg és tartsd nyomva az bal oldali gombot. 

Mio ALPHA 2 beállítása a Mio GO segítségével 
A Mio ALPHA 2 beállításához a Mio GO alkalmazásra lesz szükséged. A Mio GO-t letöltheted 
okos eszközödre az Apple Store-ból, vagy a Google play áruházból. 
Nyisd meg az alkalmazást, és párosítsd az óráddal. (Erről bővebben a párosítás a Mio GO al-
kalmazással fejezetben olvashatsz.) Az ismert eszközök közül koppints a Mio ALPHA  
eszközödre, hogy hozzáférj a beállításokhoz. 

Pulzus alapú edzés (Heart rate training) 
• Válthatsz zóna elhagyás mód, és 5 tartományos mód között. 
• Kiválaszthatod a számodra megfelelő pulzus zóna határértékeket. 

Eszköz név (Device name) 
• Tetszőleges nevet adhatsz a Mio ALPHA 2 -nek. Az eszköznév akkor jelenik meg, amikor 

Bluetooth eszközt keresel. 
FONTOS: Az elnevezéskor kerüld az ékezetes karakterek használatát! 

Edzés kijelzése (Workout Screens) 
• Edzés módban lapozhatsz a pillanatnyilag mért adatok között. Maximum 6 adatot 

választhatsz. 
• A teljes edzés eredményeket is áttekintheted, ha szünetelteted edzés közben az 

időmérést, vagy amikor nem vagy edzés módban. 

Időmérés (Workout Timers) 
• Válaszd ki az időmérés típusát : stopper, visszaszámláló, ismétlődő. 
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Hang és fény figyelmeztetések (Audio and Visual Alerts) 

• Ki és bekapcsolhatod az edzés mód hangjelző figyelmeztetését. 
• Testre szabhatod a pulzus jelző LED figyelmeztetéseket. 

Adat áttekintés, tárolás és továb-
bítás 
Áttekintheted a jelenlegi és az elmúlt néhány (max 25 óra) edzésed adatait közvetlenül a Mio 
ALPHA 2-n. Az összes edzés eredményedet a Mio GO alkalmazás képes tárolni. Szinkronizálj 
rendszeresen a Mio GO alkalmazással!  

Adat áttekintés az edzés alatt 
Áttekintheted a jelenlegi edzésed pillanatnyi eredményeit. Amikor a Mio ALPHA 2 edzés 
módban van nyomd meg a bal oldali gombot, hogy lapozhass az értékek között. Ha az 
időmérés szünetel, nyomd meg a bal oldali gombot a jelenlegi edzésed teljes áttekintéséhez. 

Adat áttekintés az edzés után 
Az elmúlt edzések áttekintéséhez nyomd meg az bal oldali gombot amikor a Mio ALPHA 
nincs edzés módban. 

Adat tárolás 
A Mio ALPHA 2 25 óra edzés adatait tudja tárolni. Automatikusan szinkronizálja az adatokat, 
ha a Mio GO alkalmazáshoz van csatlakoztatva. Ha a memória megtelik, a legrégebbi edzés 
eredményt felülírja. 

Csatlakozás okostelefon alkalmazá-
sokhoz 
Az ALPHA 2 együttműködik népszerű fitnesz alkalmazásokkal Bluetooth Smart (4.0) szab-
vány segítségével. A szoftverekkel való kompatibilitásról további ötleteket és információt a 
mio.prosigno.hu/mio-alpha2 oldalon találhatsz. Minden alkalmazással külön kell párosítan-
od a Mio ALPHA 2-t.  

Mio ALPHA2 használati útmutató !10

http://mio.prosigno.hu/bolt/mio-alpha2/


Ötletek párosításhoz 
• Tarts 30 méter távolságot más Bluetooth vagy ANT+ érzékelőtől, vagy eszköztől. 
• Helyezd a Mio ALPHA 2-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. 
Megjegyzés: A Mio ALPHA 2 nem az R-R távolságok alapján számítja ki a pulzusod, ezért 
nem fog működni azokkal az eszközökkel és alkalmazásokkal, amik igénylik a szívfrekvenci-
avariabilitás (HRV) adatot. (A HRV leírja a szív adottságát arra vonatkozóan, miként képes a 
környezet megváltozott terheléseire a szívveréstől szívverésig eltelt időtartamot folyam-
atosan megváltoztatni (RR-távolság), és ezzel kimutatja a szív alkalmazkodását. Ezt 
legtöbbször orvosi műszerek igénylik.) 

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. 

Párosítás a Mio GO alkalmazással 
Töltsd le a Mio GO alkalmazást az Apple Store-ból, vagy a Google play áruházból. 

1. Kapcsold be az eszközödön a Bluetooth funkciót, és nyisd meg a Mio GO alkalmazást. 
( Ha először nyitod meg az alkalmazást, először hozd létre saját felhasználói profilo-
dat. Ennek segítségével a Mio GO még pontosabb adatokat szolgáltat. A neved 
beírásánál itt is kerüld az ékezetes betűket.) 

2. Válaszd ki a Mio ALPHA -t a felfedezett eszközök (Discovered Devices) listájából. 

Ha a csatlakozás megtörtént, az ALPHA CONNECTED üzenet jelenik meg a kijelzőn. A már 
párosított eszközök, az ismert eszközök (Known Devices) listájában jelennek meg. A legutóbb 
használt eszközöd automatikusan csatlakozik a Mio GO alkalmazáshoz, annak   
megnyitásakor. 

Párosítás fitnesz alkalmazásokkal 
A párosítást az alkalmazáson belül, és nem az eszköz Bluetooth beállításainál kell elvégezni. 

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. 

2. Indítsd el az alkalmazást amivel párosítani szeretnéd a Mio ALPHA 2 pulzusmérő 
szenzorát. A csatlakoztatási mód alkalmazásonként eltérhet, de általában a beállítá-
sok menüben van lehetőség pulzusmérő szenzor párosítására. Az egyszer már 
párosított Mio ALPHA 2-t az alkalmazás minden indításánál automatikusan felismeri. 
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A Mio ALPHA 2 gondozása 

Az akkumulátor gondozása 

• Legalább fél évente töltsd fel az akkumulátort. 

• Ne tedd ki az órát nagy hőhatásnak. 

• 5℃ és 45℃ között használd az órát. 

• -5℃ és 55℃ között tárold. 

• Ne szereld szét, ne szúrd meg és ne dobd tűzbe a Mio ALPHA 2-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. 

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 és edzés után öblítsd le az órát, és töröld át puha ruhával. 
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A Mio ALPHA2 használata vízben 
• A Mio ALPHA 30 méterig vízálló, viselheted úszás közben. 
    Fontos: A Mio ALPHA csak sérülés mentes állapotban vízálló. 

• Az gombokat víz alatt nem szabad megnyomni. 

• 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 ALPHA 2-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: 170mAh Lithium Polymer 
Akkumulátor várható élettartama: kb. 5 év 
Mágnes: Neodymium – vas – boron (NdFeB) 
Rádió frekvencia/Protokol: Bluetooth® Smart Wireless Technology
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