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$

Úvod!
Gratulujeme k zakoupení Mio ALPHA. Mio ALPHA je světově první, výkonnostní měřič plynulého srdečního 
tepu bez hrudního senzoru, který můžete nosit na Vašem zápěstí. ALPHA využívá technologii ANT+ nebo 
Bluetooth k převodu zaznamenaných dat do Vašeho smartphonu nebo jiného podporovaného zařízení a tím 
využijte kompatibilitu se stovkami fitness aplikacemi.$$$
Balení obsahuje !$
1. Mio ALPHA$
2. USB nabíjčeka$
3. Příručka - Rychlý start$$

$
Upozornění:  !$
Začátek tréninkového programu vždy konzultujte s Vaším doktorem. $$
Mio ALPHA poskytuje velmi přesné měření tepové frekvence, ale není to lékařské zařízení.    $
Zařízení a USB konektor obsahují silné magnety, které mohou ovlivnit kardiostimulátory a 
implantabilní kardio-defibrilátory (ICD). Pokud máte jakékoli pochyby, konzultujte je s 
Vaším dokotorem. $$
Důležité informace ohledně péče o baterii naleznete na straně 10 a 11.!

$
$
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$

Vaše Mio ALPHA!

Symboly!$
Indikátor baterie$
Hodiny$
Režim výkonu$
Stopky$
Puls$
$ $

Aktivace Mio ALPHA!$
1. Vyndejte zařízení z obalu$
2. Odstraňte ochranou folii$
3. Pro aktivaci Mio ALPHA stiskněte a podržte tlačítko Potvrdit .$
4. Nastavte hodiny a minuty jednotlivě pomocí tlačítka +!
5. Pro potvrzení a přesun stiskněte tlačítko Potvrdit!
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$

Jak nosit Mio APLHA!
$
• Ujistěte se, že jsou hodinky správně upevněné. Optický senzor musí být v těsném 

kontaktu s Vaší kůží. Čím pevněji, tím lépe.$
• Při měření srdečního tepu, hodinky nepřipevňujte přímo na zápěstí, ale výše na 

předloktí. Především pokud máte malé zápěstí.$
• Zapněte Mio ALPHA až po započetí výkonu, maximalizujete tím přesnost měření.$$
V případě, že neměříte Váš srdeční tep, Mio ALPHA se dají nosit jako normální hodinky!

Měření srdečního tepu!
$
Pro zobrazení srdeční frekvence, správně připevněte Mio ALPHA a přepněte do 
výkonnostního režimu. Doporučujeme započít měření během zahřívací části tréninku. 
Stabilizace měření může trvat několik sekund. $$
Přepnutí do výkonnostního režimu!$
1. Připevněte Mio ALPHA výše na předloktí$
2. Podržte tlačítko puls dokud displej nezobrazí FIND a neozve se pípnutí$
3. Vydržte nehybně dokud Mio ALPHA nepotvrdí úspěšné zaznamenání tepu dalším 

pípnutím a zobrazením srdeční frekvence$$
Poznámka: Rozpoznání tepu může trvat několik sekund.       Symbol srdce indikuje 
srdeční tep. %$$
V řežimu výkonu!$
1. Pro zobrazení času, stiskněte dvakrát tlačítko Potvrdit. Čas bude zobrazen po dobu 3 

sekund$
2. V případě, že Mio ALPHA ztratí puls, 4x zapípá a zobrazí           . Důvodem může být 

špatné umístění hodinek$$$
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$
Vypnutí výkonnostního režimu!$
1. Stiskněte a držte tlačítko HR dokud zařízení nepípne a nezobrazí QUIT nebo END$$
Odstraňování problémů!$
• Ujistěte se, že je zařízení dostatečně připevněné a na správném místě$
• V případě nízkých teplot, aktivujte Mio ALPHA uvnitř. Pokud je potřeba, umístěte zařízení 

pod rukáv$
• Pakliže problém stále přetrvává, umístěte zařízení na druhé předloktí$
• Minimalizujte pohyb ruky a extrémní ohybání zápěstí, během měření$$
Pokud zařízení nedetekuje Váš srdeční puls ve fázi FIND (2min), opuste režim výkonu. 
Projděte výše zobrazené, možné příčiny a zkuste znovu.$

Nastavení cílové tepové frekvence!
$
K nastavení cílové tepové frekvence, Mio ALPHA musí být přepnuté do režimu výkonu.$

$
Cílová tepová frekvence se vypočítává z Vaší dolní a horní hranice tepové frekvence.$
Tyto hranice jsou procenta z Vaší maximální tepové frekvence. Tabulka výše zobrazuje 
několik příkladů. $$
V případě, že neznáte Vaši dolní a horní hranici tepové frekvence, kontaktujte doktora 
nebo hranice vypočtěte Vámi zvolenou metodou. $$
Brzo po zakoupení Mio ALPHA dostanete přehled v jaké tepové zońě při jaké aktivitě jste.$$
Nastavení:!$
Při nastavování cílové tepové frekvence, nejprve nastavíte horní a poté až dolní hranici%
!
1. V případě, že Vaše zařízení je již v režimu výkonu, stiskněte a podržte tlačítko Potvrdit 

dokud se neozve pípnutí a displej nezobrazí SET UP$
2. Stiskněte tlačítko + pro nastavení první cifry (0-2) $
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit$
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Typ Dolní hranice Horní hranice

Zahrátí 50% of MHR 60% of MHR

Mirná zátěž 60% of MHR 70% of MHR

Střední zátěž 70% of MHR 80% of MHR

Těžká zátěž 80% of MHR 90% of MHR
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4. Opakujte krok číslo 2 a 3 pro dvě zbývající cifry $
$
Po úspěšném nastavení horní hranice, displej zobrazí LOW      . Opakujte proces od bodu 
číslo 2. pro nastavení dolní hranice. $$
Upozornění na změnu tepové zóny!$
Mio ALPHA Vás může upozornit jedním pípnutím v případě, že jste v jiné tepové zóně, než 
jste zvolili. Dvojité pípnutí znamená, že se Vaše tepová frekvece nachází 10 a více úderů 
za minutu jinde, než jste zvolili. Pro zapnutí upozornění, nastavte Vaši cílovou tepovou 
zónu a přepněte na funkci stopky během tréninku. $

$
Světelné upozornění !$
V případě, že jste přepnuti do režimu výkonu a máte zapnuté stopky, LED diody Vás 
upozorní v jaké tepové zóně se nacházíte.$$
Zelená: Cvičíte ve Vámi zvolené tepové zóně$$
Červená: Cvičíte nad Vámi zvolenou tepovou zónou. Dvojité blinkutí indikuje, že jste se 
vzdáili o 10 nebo více tepů za minutu$$
Modrá: Cvičíte pod Vámi zvolenou tepovou zónou. Dvojité bliknutí indikuje, že jste se 
vzdáili o 10 nebo více tepů za minutu$

Stopky!
Zvolením funkce stopky během tréninku spustíte:$$
• Měření Vašeho výkonu$
• Upozornění na tepové zóny$$
Pro přístup do režimu stopek musíte být ve výkonnostním režimu.$

Zapnutí funkce stopky!$
• Stiskněte tlačítko stopky v režimu výkonu. Displej zobrazí START.$
• Pro pauzu během tréninku a její přerušení, stiskněte tlačítko stopky. Upozornění na 

tepové zóny se spustí automaticky$$
$$$$
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$
Zobrazení měření!$
• V menu pulsu stiskněte tlačítko Potvrdit pro zobrazení uplynulého času. Tímto nastavíte 

stopky jako hlavní plochu$
• Pro zobrazení hodin, stiskněte tlačítko znovu. Čas bude zobrazen po dobu 3 sekund, 

poté se plocha změni zpět na stopky$
• Pro obnovení původního nastavení dvakrát stiskněte tlačítko Potvrdit$$
Vypnutí funkce stopky!$
• Podržte tlačítko stopky dokud displej nezobrazí END$$
Vypnutím se zároveň ukončí výkonnostní režim $$

Přehled tréninku!
Mio ALPHA přehled výkonu dokáže zobrazit: $$

• Trvání poslední tréninkové relace (v případě, že stopky byly zapnuty po celou dobu)$
• Průměrný srdeční tep během poslední tréninkové relace$
• Dobu strávenou ve Vámi zvolené tepové zóně$$

Zobrazení přehledu!$
1. V režimu hodin (vypnutý vykonnostní režim) stiskněte tlačítko přepnout. Displej zobrazí 

LAST RUN, následuje délka a čas posledního výkonu$
2. Opět stiskněte tlačítko. Displej zobrazí AVG      , následuje průměrná tepová frekvence 

během poslední zátěže$
3. Pokud stisknete tlačítko znovu, Mio ALPHA zobrazí IN ZONE, následováno časem 

stráveným ve Vámi zvolené tepové zóně při Vašem posledním tréninku$
4. Pro návrat do režimu hodin stiskněte tlačítko Přepnout$$
Jakmile spustíte stopky, data z minulého tréninku budou nahrazena novými%

$
$$$$$$
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Kompatibilita se zařízeními a aplikacemi!
$
Je možné použít Mio ALPHA jako samostatné sportovní hodinky. Zárověn je možný 
přenost dat pomocí ANT+, Bluetooth Smart Ready nebo Bluetooth 4.0 do zařízeních (Typ 
přenosu záleží na modelu, který jste zakoupili) Mio ALPHA podporuje řadu smartphone a 
další fitness zařízení. Seznam kompatibilních zařízení najdete na alphaheartrate.com. $$
Připojené zařízení zaznamená v reálném čase z Mio ALPHA pouze tepovou frekvenci, 
proto je potřeba mít obě zařízení u sebe v případě měření.$$
Práce se zařízením!$
• V případě potřeby zakupte ANT+ dongle$
• Mio ALPHA začne přenášet data jakmile rozpozná Váš tep. To znamená, že je 

vyhledatelný pro zařízení$
• Přijímající zařízení nesmí být umístěno za cvičící osobou (batoh, zadní kapsa kalhot, 

atd)$
• Výpočet srdeční frekvence není založen na instantním R-R intervalu, aplikace vyžadující 

variablitu pulsu (HRV) nebudou fungovat. $$
Je důležité zařízení spárovat při prvním použití. Spárování pomáhá zamezit narušení 
přenosu, atd. Jakmile jsou zařízení spárovaná, hodinky slouží už jen jako senzor pro 
aplikaci.$$$
Rady pro spárování!$
• Mio ALPHA musí být v režimu výkonu$
• Vzálenost od zařízení maximálně 3 metry$
• Vzdalte se od dalších ANT+/Bluetooth, vysílajících zařízení minimálně na 10 metrů$$
Spárování s iPhone aplikacemi!$
1. Pokud máte iPhone s ANT+, připojte ANT+ dongle$
2. V případě, že používáte Bluetooth, zapněte tuto funkci v nastavení$
3. Otevřte aplikaci a následujte instrukce. Obvykle pouze vyhledáte zařízení a následně 

jeji připojíte$
4. Opakujte proces pro ostatní aplikace, které chcete využívat s Mio ALPHA$$
Po spárovnání, zařízení automaticky rozpozná Mio ALPHA po zapnutí aplikace%
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$
Spárování s Android Aplikacemi - Bluetooth!$
1. Otevřete nastavení a následujte standartní Bluetooth, spárovací proces pro přidání Mio 

ALPHA $$
Aplikace bude spárovaná automaticky%

$
Spárování s Android Aplikacemi - ANT+!$
1. V případě, že Vaše zařízení nemá ANT+ přijímač, připojte dongle$
2. Otevřte aplikaci a následujte instrukce. Obvykle pouze vyhledáte zařízení a následně 

jeji připojíte$
3. Opakujte proces pro ostatní aplikace, které chcete využívat s Mio ALPHA$$
Po spárování, zařízení automaticky rozpozná Mio ALPHA po zapnutí aplikace%

$
Spárování s ostaními zařízeními!$
Postup se může lišit pro každé zařízení. Následujte instrukce z hrudního senzoru.$

Údržba zařízení!
$
Baterie!$
Vaše Mio zařízení obsahuje dobíjecí lythium-polymerovou baterii, instrukce níže vedou k 
prodloužení jejího života. V případě nenásledování těchto instrukcí, může dojít k zkrácení 
života, hrozí poškození hodinek v podobě úniku baterie a případné poleptání.$$
Indikátor baterie!$
• Indikátor baterie se nachází v levém, horním roku displeje. Indikátor se skládá ze tří 

políček, tři políčka znamenájí plné nabití. Každé políčko představuje přibližně 1/3 baterie$
• V případě, že přepnete zařízení do výkonnostního řežimu ve stavu >1/3 baterie, displej 

zobrazí LOW BATTERY. Hodinky lze stále použít$
• V případě, že přepnete zařízení do výkonnostního řežimu a displej zobrazí NO 

BATTERY. Zařízení není schopné provést měření a je potřeba dobít baterie. Hodinky se 
automaticky přepnou do režimu hodi$
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$
Životnost baterie!$
Výdrž baterie ve výkonnostním režimu se nachází mezi 8 až 10 hodinami na jedno nabití. $

Nabíjení baterie!$
1. Ujistěte se, že jsou konektory suché. V opačném případě, vysušte látkou$
2. Připojte USB konektor do USB portu na Vašem počítači$
3. Propojte konektory. Magnety pomohou, aby konektory zapadly na správné místo$$
Mio ALPHA zobrazí, že se baterie nabíjí a modrá LED dioda začne blikat$$
Jakmile je baterie nabitá, displej zobrazí FULL $$
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$
• V případě zkrácení doby nabíjení, navštivte mioglobal.com nebo kontaktujte prodejce pro 

informace o výměně. $
• Recyklujte baterii dle místní vyhlášky$$

Voděodolnost!
• Zařízení Mio ALPHA je voděodolné, je možné s ním plavat$
• Přesnost zařízení může být ovlivněna ve studené vodě a při rozsháhlých pohybech 

rukou$
• Nepoužívejte zařízení během potápění$
• RF přenost nefunguje pod vodní hladinou$
• Po plavání opláchněte Mio ALPHA pod kohoutkem a osušte látkou$$
Důležité: Nemačkejte tlačítka pod vodou!!
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$

Čištění!
$
• V případě potřeby je možné vyčistit a umýt kontaktní oblast pomocí jemného mýdla a 

vody. Pokud používáte zařízení pravidelně, údržba je nezbytná$
• Nevystavujte kontaktní zónu poškození$
• Nečistoty odstraňte za pomocí vlkého haříku$
• Nevystavujte zařízení silným chemikáliím - benzín, rozpouštědla, atd. Chemikálie můžou 

narušit voděodolnost$
• Po plavání opláchněte Mio ALPHA pod kohoutkem a osušte látkou$$
$
Ostatní rady!$
• Nepokoušejte se zařízení rozebrat ani nijak narušit$
• Nevystavujte hodinky silným otřesům, extrémnímu teplu a silnému slunečnímu záření$
• Zařízení přestává být voděodolné v případě porušení krytu, sklíčka nebo tlačítek$

Specifikace!
$
Zobrazení hodin: 12 hodin$
Limit stopek: 9 hodin 59 minut 59 sekund$
Max. srdeční frekvence: 220 $
Min. srdeční frekvence: 30$
Provozní teplota: 5°C do 45°C$
Minimální doporučená velikost zápěstí: 145mm$
Čočka: Minerální sklo$
Přední kryt: PA+GF$
Zadní kryt: PC+CF$
Konektory: SUS316$
Řemínek: Silikon$
Voděodolnost: 30m$
Baterie: 170mAh 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.easyapple.cz!
www.easyco.cz $$$$$
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