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Úvod
Gratulujeme k zakoupení Mio FUSE, sportovních hodinek, které zaznamenávají 

Váš srdeční tep, trénink i celkovou denní aktivitu. Mio FUSE využívá technologii ANT+ a 
Bluetooth Smart (BLE) pro bezdrátový přenos dat do Vašeho telefonu a dalších 
kompatibilních zařízení. Sledujte svoji aktivitu pomocí Mio GO a dalších kompatibilních 
aplikacích. 

Zaregistrujte Váš Mio FUSE online na mioglobal.com/register pro potvrzení záruky. 

Balení obsahuje

1. Mio Link
2. USB nabíječku
3. Uživatelskou příručku

Důležité bezpečnostní informace
Začátek nového cvičebního programu vždy konzultujte s Vaším doktorem. 

Mio FUSE poskytuje přesné měření tepové frekvence, neni to ale  měření lékařské. Mio 
FUSE a USB nabíječka obsahuje silné magnety. Pokud používáte kardiostimulátor, nebo 
jiné implantované elektronické zařízení, konzultujte použití Mio FUSE s Vaším doktorem. 

Důležité informace ohledně nabíjení baterie naleznete na straně 4. 
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Váš Mio FUSE

Začínáme
Aktivace Mio FUSE 

Pro aktivaci jednoduše nabijte Mio FUSE pomocí nabíječky. Zařízení je úspěšně 
aktivováno, jakmile vidíte na displeji tento symbol : 

Nabíjení

1. Upozornění: Ujistěte se, že nabíjecí konektory na zadní Mio FUSE jsou suché. V 
opačném případě je otřete pomocí suché látky

2. Připojte nabíječku do USB portu ve Vašem počítači
3. Nasaďte Mio FUSE na nabíječku tak, aby konektory na Mio FUSE i na nabíječce 

dosedly na sebe. Magnety pomohou, aby vše zapadlo na své místo

Jakmile započne nabíjení, na displeji se ukáže            . Pakliže je baterie plně nabitá, 
displej zobrazí
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V případě, že je baterie vybita, Mio FUSE zobrazí                . Stav baterie lze zobrazit také 
v aplikaci Mio GO (pouze když je zařízení přípojeno) 

Každé nabití Vám poskytne přibližně 6 až 7 dní používání, pokud je funkce záznamu 
srdeční frekvence zapnuta 1 hodinu denně. 

Důležité informace ohledně péče o baterii naleznete na straně 11. 

Nastavení

Prvotní nastavení Vašeho Mio FUSE musí být provedeno pomocí aplikace Mio GO. 
Aplikace je volně ke stažení na App Store a Google Play

Jakmile se aplikace nainstaluje, postupujte podle pokynů. 

Nastavení profilu

Nastavte si uživatelský profil. Vámi zadané informace umožní Mio GO poskytovat 
přesnější informace a lepší požitek z tréninku. 

Připojení Mio zařízení

1. Zapněte funkci Blootooth na Vašem smartphonu 
2. V rámci Mio GO vyberte Váš Mio FUSE ze seznamu nalezených zařízení. Po 

dokončení spárování se čas zobrazený na Mio FUSE synchronizuje s časem ve Vašem 
zařízení

3. Stiskněte    pro zobrazení nabídky nastavení. Více informací ohledně nastavení 
naleznete na straně 8, v kapitole naleznete například:

• Nastavte si tepové zóny a tréninkový režim
• Upravte Mio FUSE displej a možnosti zobrazení
• Zvolte si svůj denní cíl
• Vyberte mezi pozicí na pravé/levé ruce
• Vypněte/zapněte vibrace
• Vypněte/zapněte automatické zamykání

Vaše Mio FUSE jsou připravené k používání! V případě potřeby, kontaktujte prodejce nebo 
mioglobal.com/support

�5

http://www.easystore.cz
http://mioglobal.com/support


Mio FUSE - uživatelská příručka easystore.cz                                                                                                     

Používání Mio FUSE
Dotyková tlačítka

Mio FUSE je dotykem ovládané zařízení. Pohybujte se mezi obrazovkami pomocí dotknutí 
tlačítek. 

Poznámka: Abychom předešli nechtěnému spuštení, dotyková tlačítka jsou aktivní pouze v 
horizontální poloze (viz. obrázek)

Celodenní režim

V případě zapnutého celodenního režimu (All-day Mode), Mio FUSE zaznamenává 
veškerou Vaši denní aktivitu - kroky, kalorie, atd. Váš výkon během tréninkového režimu 
(Workout Mode) je samozřejmě také zahrnut v celkovém přehledu.

V tomto režimu, tlačítka      a      slouží procházení jednotlivých funkcí/obrazovek. Tovární 
obrazovky jsou:  čas, kalorie, kroky a dnešní progres. V aplikaci Mio GO si můžete vybrat, 
které chcete zobrazit a také nastavit osobní denní cíl. 

Mio FUSE “uskladňuje” denní přehledy po dobu 14ti dnů. V případě, že se zaplní celá 
pamět zařízení během celodenního režimu, Mio FUSE začne přepisovat nejstarší denní 
přehledy. 

Tréninkový režim 

Během tréninkového režimu (Workout Mode), Mio FUSE zaznamenává a zobrazuje 
srdeční tep,  aktuální tepovou zónu, uplynulou dobu tréninku, kalorie, vzdálenost, tempo a 
také rychlost. 

Pro zapnutí tréninkového režimu musíte nejprve zapnout fuknci měření srdečního tepu. 
Podržte tlačítko     , zařízení zavibruje a začne vyhledávat Vaši srdeční frekvenci. Udržujte 
ruku v klidu dokud Mio FUSE nenalezne Váš tep. V případě neúspěchu, zařízení zobrazí 
tento symbol         . 

Pro přerušení měření, podržte      , dokud Mio FUSE nezobrazí  
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Záznam tréninku

Jakmile Mio FUSE rozezná Vaši srdeční frekvenci, můžete začít měřit Váš trénink

1. Stiskněte      pro spuštění měření
2. Během tréninku můžete listovat mezi obrazovkami za pomocí tlačítek       a       . 

Úpravy ploch můžete provédst v Mio GO aplikaci
3. Stiskněte      pro pozastavení tréninku, stisknutí opakujte pro její odvolání
4. Po skončení Vašeho tréninku,  podržte tlačítko       pro ukončení tréninkového režimu. 

Vaše Mio FUSE se vrátí do celodenního režimu

Poznámka: Váš srdeční tep a další tréninková data jsou pouze měřeny v případě zapnutého 
tréninkového režimu 

Nošení Mio FUSE
Abyste dosáhli přesného měření, dodržujte tato pravidla:

1. Připevněte zařízení níže na předloktí, přibližně 3-8cm nad zápěstí. Optický senzor na 
spodní straně Mio FUSE by měl být v kontaktu s Vaší pokožkou

2. V případě, že máte drobné předloktí, umístěte zařízení výše na předloktí, tak aby 
optický senzor byl stále v kontaktu s Vaší pokožkou

3. V případě ohnutého zápěstí, například u cyklistů. Upěvněte zařízení na spodní stranu 
předloktí (viz. obrázek níže). Nesprávné umístění může ovlivnit měření

4. Pokud používáte Mio FUSE zároveň s ANT+ zařízením, umístěte je na stejné předloktí, 
pro usnadnění přenosu dat.

Poznámka: V případě špatného prokrvení, například v důsledku zimy. Doporučujeme 
provést rozvičku několik minut před začátkem měření. 
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Odstraňování problémů
V případě, že zaznamenáváte problémy s měřením, zkuste projít následující body

• Omezte pohyb zápěstí v případě, že zařízení nedetekuje srdeční frekvenci na začátku 
tréninku

• Zkuste utáhnout řemínek
• Umístěte zařízení výše na Vaše předloktí
• V případě přetrvávajících problémů, umístěte zařízení na druhou ruku

Poznámka: Pro další informace kontaktujte prodejce nebo mioglobal.com/support

Nastavení
Jednotlivé nastavení uvedené níže se provádí skrze Mio GO aplikaci

Celodenní režim

Vyberte si, jaké měřené veličiny se budou zobrazovat v celodenním režimu.

Tréninkový režim

Vyberte si, jaké měřené veličiny se budou zobrazovat v tréninkovém režimu. Můžete si 
vybrat z přednastavených kombinací pro určité sporty nebo nakonfigurovat svoji vlastní.

Denní cíl

Nastavte si Váš denní cíl pro spálené kalorie, ušlé kroky nebo ujetou vzdálenost. Sledujte 
svůj denní postup přímo v Mio GO aplikaci.

Pravá či levá ruka

Nastavte si v Mio GO zda-li budete nosit Vaše zařízení na pravé či levé ruce a orientace 
obrazovky Mio FUSE se změní. 

Poznámka: Se změnou umístění zařízení se změní také jejich orientace, ale funkce 
zůstávají stejné. 

Upozornění Vibracemi

V případě zapnutí této funkce, Mio FUSE Vás vibracemi upozorní na:

• Začátek měření srdečního tepu
• Začátek, pauzu a konec pauzy během tréninku
• Vstup do nové tepové zóny v pětizónový režim
• Jste mimo cílovou zónu v režimu jedné zóny
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Uzamykání 

Zapnutím funkce “Screen Lock” zabráníte nechtěnému stisknutí některého z tlačítek. 
Pokud je Mio FUSE uzamčeno, stisknutím jakéhokoliv tlačítka zobrazíte poslední aktivní 
obrazovku. Pro odemčení podržte zároveň tlačítka       a      . Zařízení se opět uzamkne po 
10s nečinnosti. 

Tepové zóny
Při zapnutém tréninkovém módu, indikátor srdeční frekvence Vám určuje v jaké tepové 
zóně se právě nacházíte. Po připojení Bluetooth zařízení indikátor začne problikávat , v 
případě odpojední BT zařízení idikátor problikává dvojitě.

Vyberte si mezi pětizónovým režimem (5-zone) nebo režimem jedné zóny (1-zone) a 
upravte jejich horní a spodní hranice.

Pětizónový režim

Během tohoto režimu indikátor ukazuje barvu aktuální tepové zóny. Mio FUSE zavibruje v 
případě změny.

Jednozónový režim

V režimu jedné zóny indikátor naznačuje zda-li se nacházíte pod, v nebo nad Vaší cílovou 
tepovou zónou. Mio FUSE zavibruje v případě opuštění Vámi zvolené zóny.
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Ukládání a přenos dat
Mio FUSE má kapacitu přibližně 14ti denních statistik a kolem 30 hodin v tréninkovém 
režimu. Zařízení zobrazí LOW MEM, pokud zbývá méně než dvě hodiny paměti. NO MEM 
v případě absolutního využití paměti. Pokud Mio FUSE zaplní celé úložiště během 
tréninkového módu, zobrazí NO MEM, přestane zaznamenávat, ale měření se nepřeruší.

Mio FUSE automaticky zesynchronizuje veškerá data ihned po připojení k Mio GO 
aplikaci.

Pro další informace kontaktujte prodejce nebo navštivte mioglobal.com/support

Připojení k zařízení

Mio FUSE lze propojit s spoustou fitness aplikací, GPS hodinek a dalších zařízení 
podporující Bluetooth a ANT+. Pro kompletní seznam navštivte mioglobal.com/compatibilty

S každou aplikací a zařízením je potřeba nejdříve Mio FUSE spárovat. Spárování 
předchází narušení přenosu jiným zařízením v dosahu.

Tipy pro spárování

• Udržujte odstup minimálně 30 metrů od dalších Bluetooth a ANT+ zařízení
• Umístěte spárovaná zařízení co nejblíže, ideálně do jednoho metru
• Zařízení spárované s Mio FUSE neumisťujte do polohy za Vámi, například do batohu 

nebo zadní kapsy
• Výpočet srdeční frekvence Mio FUSE není založen na R-R intervalu. Mio FUSE tedy 

nebude fungovat s aplikacemi, které požadují HRV (hearth rate variabilty) data

Spárování pomocí Bluetooth

Spárování musí být provedeno skrze aplikace Mio GO a ne přímo v nastavení Vašeho 
mobilního zařízení. 

Pro spárování pomocí ANT+ je nutné mít zařízení podporující ANT+ technologi nebo ANT+ 
dongle. Pro více informací navštivte www.thisisant.com 

1. Zapněte funkci Bluetooth na Vašem zařízení. Pokud používáte Android, povolte 
viditelnost Vašeho zařízení v nastevní Bluetooth.

2. Otevřte aplikaci, kterou si přejete spárovat s Mio FUSE a přidejte jej jako senzor 
srdeční frekvence. Postup je individuální pro každou aplikaci. Spárujte zařízení se 
Všemi potřebnými aplikacemi. 

3. Spárované aplikace automaticky detekují zařízení při každém nesledném zapnutí

Požadavky na Android aplikace

Pro úspěšné spárování s Android aplikacemi, musejí být splněny tyto podmínky: 
• Zařízení má Android verze 4.3 a vyšší
• Bluetooth 4.0 a vyšší
• Aplikace podporuje výše uvedené podmínky
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Kompletní seznam kompatibilních Android zařízení naleznete na miogloba.com/
compatibilty

Spárování s ostatními zařízeními

Postup se může lišit pro každé zařízení. Postupujte dle instrukcí výrobce pro připojení 
senzoru srdečního tepu

Údržba Mio FUSE
Vaše Mio FUSE obsahuje dobíjecí lythium-polymerovou baterii, instrukce níže vedou k 
prodloužení jejího života. V případě nenásledování těchto instrukcí, může dojít ke zkrácení 
života, hrozí poškození zařízení v podobě úniku baterie a případné poleptání.

Údržba baterie

• Nabijte baterii minimálně každý půlrok
• Nevystavujte zařízení vysokým teplotám
• Používejte hodinky v teplotách mezi 5°C až 45°C
• Skladujte v teplotách mezi 0°C až 25°C 
• Nerozebírejte, nepropichujte nebo nijak nepoškozujte hodinky nebo baterii
• V případě, že se kryt rozbije a baterie vypadla nebo je viditelná, uchovejte ji mimo dosah 

dětí

Výměna baterie

• Životnost baterie je přibližně 300 nabíjecích cyklů. Pokud budete nabíjet hodinky každý 
týden, baterie by měla vydržet po dobu pěti let

• Zařízení neobsahuje vyměnitelnou baterii. V případě značné snížení výdrže vedoucí k 
nepoužitelnosti, recyklujte zařízení dle místní vyhlášky

Čištení 

• V případě potřeby je možné vyčistit a umýt kontaktní oblast pomocí jemného mýdla a 
vody. Pokud používáte zařízení pravidelně, údržba je nezbytná

• Nevystavujte Mio FUSE poškrábání, především kontaktní zónu
• Nevystavujte zařízení silným chemikáliím - benzín, rozpouštědla, atd. Chemikálie můžou 

narušit voděodolnost
• Po plavání omyjte Mio FUSE pod tekoucí vodou a šetrně osušte jemným hadříkem

Použítí Mio FUSE ve vodě

• Zařízení je voděodolné do 30metrů, je proto vhodné pro plavání
• Důležité: Zařízení je voděodolné pouze v případě, že je neporušené!
• Ovládání dotykových tlačítek je pod hladinou omezené

�11

http://miogloba.com/compatibilty
http://www.easystore.cz


Mio FUSE - uživatelská příručka easystore.cz                                                                                                     

• Přesnost měření srdeční frekvence může být ovlivněno v případě studené vody nebo 
velkých pohybů ruky

• Nenoste Mio FUSE během potápění
• Přenos dat pod hladinou nefunguje
• Po plavání omyjte Mio FUSE pod tekoucí vodou a šetrně osušte jemným hadříkem

Péče o Mio FUSE
• Nepokoušejte se zařízení rozebrat ani nijak narušit
• Senzor nelze demontovat
• Nevystavujte hodinky silným otřesům, extrémnímu teplu a silnému slunečnímu záření

Specifikace
Max. srdeční frekvence: 220 
Min. srdeční frekvence: 30
Provozní teplota: 5°C do 45°C
Přední kryt:PC
Zadní kryt: PC+CF
Konektory: SUS 316
Řemínek: Silikon
Voděodolnost: až 30m
Baterie: 125mAh Lithium Polymer
Předpokládaná životnost baterie: 5 let
Magnety: Neodym - železo - bor (NdFeB)
Přenosová frekvence a protokol: 2.4 GHz ANT+ nebo Bluetooth® Smart
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Výhradní dovozce pro ČR a Slovensko:
EasyCo s.r.o.

Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 10
Česká republika

tel.: (+420) 261 211 521, 261 224 555
www.easystore.cz

www.easyco.cz 
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