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HEEFT U VRAGEN OVER 
UW MIO VELO?
Wij helpen u graag verder!

Pas als u volkomen tevreden bent, zijn 
ook wij tevreden. Twijfel niet om ons uw 
feedback te bezorgen.

Indien u vragen, suggesties of 
opmerkingen heeft, neem dan 
contact op met ons toegewijd 
ondersteuningsteam op:

  1.877.770.1116

  support@mioglobal.com

  mioglobal.com/support

  facebook.com/mioglobal

  twitter.com/mioglobal
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WELKOM
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Mio VELO de eerste hartslagmeter 
geïntegreerd in een polsband die continu gegevens van de hartslag doorstuurt naar apps 
of fitnesstoestellen. Mio VELO gebruikt ANT+™ en Bluetooth® Smart (4.0) om uw hartslag 
en gegevens van de fietssensoren te verzenden naar smartphones, fietscomputers en 
andere compatibele toestellen. Download de Mio GO app voor een gepersonaliseerde en 
interactieve training of ga aan de slag met talloze andere apps.

Niet vergeten om uw Mio VELO te registreren online op mioglobal.com/register om te 
kunnen genieten van de volledige garantie.

AAN DE SLAG GAAN

Wat zit er in de verpakking?
1. Mio VELO

2. USB-dongle

3. Beknopte handleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Raadpleeg een arts vooraleer u van start gaat met een nieuw trainingsprogramma.

Mio VELO zorgt voor een uiterst nauwkeurige hartslagmeting. Het is echter geen medisch 
apparaat. De Mio VELO en de USB-lader bevatten sterke magneten. Indien u een pacemaker, 
een defibrillator of een ander elektronisch implantaat hebt, raadpleeg dan een arts vooraleer 
van start te gaan met de Mio VELO.

Raadpleeg het hoofdstuk De batterij opladen voor belangrijke informatie over het onderhoud 
en het veilig gebruik van de batterij.

WARRANTY & REGULATIONS

2 3

QUICK START GUIDE

Set up your heart rate 
zones and register for 
product updates

1
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LED

Uw Mio VELO dragen
Om uw hartslag nauwkeurig op te volgen:

1. Trek de Mio VELO goed vast en positioneer hem ongeveer 3-8 centimeter boven uw 
polsgewricht. De optische sensor aan de achterkant moet contact maken met uw huid. 
 
 
 
 
 

2. Als u een smallere pols hebt, draag de VELO dan hoger op uw onderarm.

3. Fietsers of sporters met een dunne pols kunnen de Mio VELO omgekeerd of hoger op 
de arm dragen zodat de sensor aan de onderkant van de arm contact kan maken. 
 
 
 
 
 

4. Indien u de Mio VELO gebruikt met een ANT+-sporttoestel dan is het aan te raden 
om beide toestellen aan dezelfde arm te dragen voor een optimale ANT+-verbinding.

Belangrijk: Voor optimale accuraatheid, zeker indien u last hebt van koude handen of 
slechte doorbloeding, adviseren wij u warmingup-oefeningen te doen voordat u start met de 
hartslagmeter.

IUW MIO VELO

Optische 
sensor

Oplaadpennen

LED  
sensor

Toets
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MIO VELO GEBRUIKEN
DE HARTSLAGMETING STARTEN
Uw huidige hartslag wordt weergegeven zodra u uw Mio VELO in de modus Hartslag (HR) zet. 
U dient de Mio VELO te dragen om een accurate hartslagmeting te verkrijgen. Het is mogelijk 
dat het enkele seconden duurt vooraleer de hartslagmeting stabiliseert omdat uw lichaam 
zich aanpast aan de fysieke inspanning die wordt geleverd. Wij raden aan om reeds tijdens de 
opwarming de modus Hartslag (HR) te activeren.

De modus Hartslag (HR) activeren
1. Druk en houd de Toets ingedrukt tot de LED oplicht. Zorg ervoor dat u stil staat. De 

kleur van de LED geeft het batterijniveau aan. (Raadpleeg het hoofdstuk De batterij 
opladen voor meer informatie.)

2. Mio VELO zal meteen op zoek gaan naar uw hartslag en die weergeven aan de hand 
van de knipperende LED.

3. Houd uw arm stil tot de LED duidelijk trager gaat knipperen. Dit betekent dat de Mio 
VELO uw hartslag heeft gevonden. Nu geeft de kleur van de LED uw hartslagzone 
weer. Meer details zijn ter beschikking in het hoofdstuk Hartslagzones.

Indien er tijdens de eerste 2 minuten geen geldig hartslagsignaal wordt herkend, dan zal de 
LED gedurende 2 seconden rood oplichten en zal de VELO automatisch de modus Hartslag 
(HR) verlaten en uitgeschakeld worden. Raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen.

Indien u tijdens het trainen vaststelt dat de LED in een vast patroon oplicht (AAN gedurende 
1 seconde en UIT gedurende 1 seconde) dan is de Mio VELO uw hartslag kwijt. Raadpleeg het 
hoofdstuk Problemen oplossen.

De modus Hartslag (HR) uitschakelen
Om de Mio VELO uit te schakelen, drukt u op de knop en houdt u ze ingedrukt tot het 
LED-lampje stopt met branden. Zodra het LED-lampje stopt met branden, is uw Mio VELO 
uitgeschakeld. (Raadpleeg het hoofdstuk De batterij opladen voor meer informatie.)

Problemen oplossen
• Minimaliseer uw polsbeweging wanneer de Mio VELO de eerste keer zoekt naar uw 

hartslag.
• Probeer de polsband strakker aan te trekken.
• Probeer de Mio VELO hoger te positioneren op uw onderarm, boven het polsgewricht.
• Op koudere dagen is het aanbevolen om de hartslagmeting te activeren vooraleer 

naar buiten te gaan.
• Indien het niet wil lukken, probeer dan de Mio VELO aan uw andere pols.
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HARTSLAGZONES
Uw streefhartslag (HR) is gebaseerd op de ondergrens en de bovengrens van uw hartslag. 
Deze boven- en ondergrenzen zijn doorgaans een percentage van uw maximale hartslag 
(MHR). Indien u uw maximale hartslag (MHR) noch de onder- en de bovengrens van uw 
hartslag kent, raadpleeg dan uw arts of gebruik onderstaande berekeningsmethode als 
leidraad:

MHR = 208 – ( 0.7 x Age )

Opmerking: Indien de Mio VELO gekoppeld is aan een Bluetooth-toestel dan zal het           
           LED-lampje oplichten volgens een enkelvoudig patroon. Indien er geen 
           Bluetooth toestel gekoppeld is dan zal het LED-lampje oplichten volgens een 
           dubbelvoudig patroon.

Gebruik van de waarschuwingssignalen voor de hartslagzones
De modus Trainingszone is standaard ingesteld op de Mio VELO. Raadpleeg het hoofdstuk 
Installatie aanpassenom de modus Zonewaarschuwing te activeren of om de boven- en 
ondergrens van elke hartslagzone in te stellen.

De modus Trainingszone (5 zones)
De LED zal langzaam knipperen om uw huidige hartslagzone weer te geven. U kunt de boven- 
en ondergrens van elke hartslagzone instellen met de Mio GO app. Raadpleeg het hoofdstuk 
Installatie aanpassen voor meer details. 

KLEUR BESCHRIJVING
 Lichtblauw Rusttoestand

 Blauw Zeer licht

 Groen Licht

 Geel Gemiddeld

 Roze Intens

 Rood Maximum

De modus Zonewaarschuwing (3 zones)
In de modus Zonewaarschuwing zal de LED langzaam knipperen om aan te geven of uw 
hartslag zich boven, onder of in de streefhartslagzone bevindt. 

KLEUR BESCHRIJVING
 Blauw Onder de streefhartslagzone

 Groen In de streefhartslagzone

 Rood Boven de streefhartslagzone
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INSTALLATIE
Om de kracht van uw Mio VELO ten volle te benutten, dient u uw Mio VELO te configureren 
met de Mio GO app. Mio GO maakt het mogelijk om: 

• Koppel de ANT+-snelheids- en kadanssensoren.
• Te switchen tussen de modus Trainingszone en de modus Zonewaarschuwing.
• De boven- en ondergrens van elke hartslagzone in te stellen.
• Uw Mio VELO te registreren zodat u kan genieten van de volledige garantiedekking en 

updates.

De Mio GO app is beschikbaar als download in de Apple App Store en op Google Play.

Instellen van de hartslagzones en de ANT+-fietssensoren
Mio Velo maakt het mogelijk om met uw Bluetooth Smart Ready-toestel (BLE) gegevens te 
ontvangen van ANT+-fietssensoren. Mio Velo kan tot vier fietsprofielen ondersteunen elke met 
een verschillende set snelheids- en kadanssensoren.

1. Zoek een locatie buiten bereik van alle andere ANT+-sensoren.

2. Bevestig uw Mio VELO strak om uw onderarm. Druk op de Toets en houdt hem 
ingedrukt om de modus Hartslag (HR) te activeren.

3. Activeer Bluetooth op uw smartphone of tablet.

4. Open de Mio GO-app. Indien u de app voor de eerste keer opent dan zult u gevraagd 
worden om een gebruikersprofiel aan te maken en uw toestel aan te sluiten.

5. Selecteer uw Mio VELO in de lijst met toestellen die herkend werden.

6. Zodra de connectie tot stand is gebracht, tikt u op >.

7. Kies de gewenste hartslagtrainingsmodus en bepaal de grenzen voor uw hartslagzone 
(Raadpleeg Hartslagzones voor meer informatie).

8. Om uw ANT+-snelheids- en/of kadanssensoren te koppelen, selecteert u één van de 
vier fietsprofielen.

9. Tik op de naam van het profiel om het te bewerken.

10. Draai aan het wiel en de pedalen van de fiets om de sensoren te activeren.

11. Tik op PAIR (KOPPELEN). Mio VELO zal uw fietssensoren zoeken en ze automatisch 
koppelen.

12. Mio GO zal uw gekoppelde sensoren weergeven.

13. Herhaal stappen 8 to 12 om nog een ander paar fietssensoren te koppelen.

Voor meer informatie of voor hulp bij het configureren van uw Mio VELO kunt u terecht op 
mioglobal.com/support.



Gebruikershandleiding 08

MIO VELO MET ANDERE APPARATEN 
EN APPS GEBRUIKEN
Mio VELO kan aangewend worden als een stand-alone hartslagmeter met een indicator voor 
elke hartslagzone. U kunt ook uw hartslaggegevens en gegevens van de fietssensoren realtime 
versturen naar iedere compatibele smartphone of fitnesstoestel via ANT+ of Bluetooth® Smart 
(4.0). Koppel uw Mio VELO aan een compatibel toestel om ten volle gebruik te kunnen maken 
van de talloze mogelijkheden die fitnessapps te bieden hebben. 

Kijk op mioglobal.com/apps voor een overzicht van compatibele toestellen en apps.

Compatibele toestellen zullen de hartslaggegevens uitsluitend in realtime capteren. Het is 
vereist om het toestel bij u te hebben wanneer u uw hartslag wilt meten. 

AAN DE SLAG MET EEN ONTVANGER
Het is nodig om Mio VELO telkens te koppelen met elke nieuwe app of toestel dat de 
gegevens ontvangt. Het koppelen van toestellen kan voor interferentie zorgen wanneer er zich 
nog andere sensoren en toestellen in de buurt bevinden.

• Wanneer de Mio VELO zich in de modus Hartslag bevindt, zal hij de hartslaggegevens 
draadloos en simultaan versturen via Bluetooth Smart en ANT+ waardoor de Mio 
VELO gevonden kan worden op compatibele toestellen. Indien nodig kunt u ook een 
ANT+-dongle aankopen wanneer u uw Mio VELO koopt.

• Draag het toestel waarmee u de gegevens wilt ontvangen op uw arm, in uw broekzak 
of voor u op een broeksriem of op het stuur van een fiets.  Zorg ervoor dat het toestel 
zich niet achter u bevindt (bijvoorbeeld in een achterzak of een rugzak) aangezien de 
ANT+ de signalen niet doorheen uw lichaam kan versturen.

• De berekening van de hartslag door de Mio VELO is niet gebaseerd op instant RR-
interval en zal dus niet werken voor apps die hartslagvariabiliteit (HRV) vereisen.

Tip: De eerste keer dat u de Mio VELO gebruikt met een toestel of een app dient 
u de Mio VELO te koppelen aan het desbetreffende toestel. Het koppelen van 
toestellen kan voor interferentie zorgen wanneer er zich nog andere sensoren en 
toestellen in de buurt bevinden.

Tips voor het koppelen van toestellen
• Mio VELO dient zich in de modus Hartslag (HR) te bevinden.
• Plaats het toestel dat de gegevens ontvangt zo dicht mogelijk, binnen 1 meter, bij uw 

Mio VELO.
• Blijf minstens 10 meter verwijderd van andere sensoren of apparaten die gebruik 

maken van ANT+ of Bluetooth.
• Indien u problemen ondervindt met het verbinden van de Mio VELO met uw ANT+-

sporthorloge (bijvoorbeeld Garmin of Suunto) breng dan zowel de Mio VELO als de 
sporthorloge aan op dezelfde arm.
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KOPPELEN MET APPS VIA BLUETOOTH.
1. Activeer Bluetooth op uw toestel.

2. Indien u een Android-toestel gebruikt, open dan het instellingsmenu voor Bluetooth 
op uw toestel. Activeer de instelling die er voor zorgt dat uw toestel zichtbaar wordt 
voor andere Bluetooth-toestellen.

3. Doe uw Mio VELO om en activeer hem.

4. Open de app die u wenst te koppelen. De richtlijnen variëren per app maar doorgaans 
kunt in de instellingen van de app een functie vinden waarmee u een hartslagsensor 
kunt toevoegen of zoeken.

   Opmerking: Het koppelen dient te worden volbracht in de instellingen van de app en 
  niet in de Bluetooth-instellingen op uw smartphone.

5. Herhaal bovenstaande stappen voor elke app. Zodra het koppelen gelukt is, zal uw 
Mio VELO voortaan meteen herkend worden zodra u de app gebruikt.

Opmerking: Om te kunnen koppelen met een Android-app via Bluetooth Smart dient 
aan volgende vereisten te worden voldaan:
• Uw toestel dient een Android 4.3 besturingssysteem te hebben (of nieuwer).
• Uw toestel dient Bluetooth Smart Ready te ondersteunen.
• De app dient Bluetooth Smart te ondersteunen.

Surf naar mioglobal.com/apps om te zien of uw Android-toestel voldoet 
aan de compabiliteitsvereisten.

KOPPELEN MET TOESTELLEN DIE HET SIGNAAL ZULLEN 
ONTVANGEN ZOALS BIJVOORBEELD FIETSCOMPUTERS
De richtlijnen variëren per toestel. Volg de aanwijzingen van de fabrikant om hartslaggegevens 
te ontvangen van een borstriem; uw toestel zal de Mio VELO registreren. 

UW MIO VELO ONDERHOUDEN
DE BATTERIJ OPLADEN
Mio VELO bevat een oplaadbare lithium-polymeer-batterij. Volg deze richtlijnen en 
aanwijzingen om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Indien u deze richtlijnen niet naleeft, is het mogelijk dat de levensduur van de batterij wordt 
ingekort en bestaat de kans dat de Mio VELO beschadigd geraakt, dat er brand ontstaat, dat 
de elektrolyt gaat lekken of dat er chemische verbranding en gevaar voor letsels ontstaat.
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Laadniveau van de batterij 

KLEUR BATTERIJ

 Groen Batterij is volledig opgeladen

 Geel Het laadniveau van de batterij is lager dan 30%

 Rood (knippert 2 maal) Het laadniveau van de batterij is te laag om een  
hartslagmeting uit te voeren.

Indien het laadniveau van de batterij daalt tot minder dan 30% tijdens een training dan zal het 
LED-lampje u waarschuwen door elke 4 seconden kort en tweemaal de combinatie rood en 
blauw te laten oplichten. Daarna zal de hartslag opnieuw weergegeven worden.

Levensduur van de batterij
Telkens de batterij van uw Mio VELO volledig is opgeladen, kunt u hem gedurende 8 tot 10 uur 
gebruiken in de modus Hartslag.

Uw Mio VELO opladen
1. Waarschuwing: Zorg ervoor dat de 4 oplaadpennen aan de achterzijde van de Mio 

VELO droog zijn. Indien ze vochtig zijn, maak ze dan droog met een handdoek.

2. Stop de USB-oplader in de USB-poort van uw computer.

3. Verbind de 4 oplaadpennen aan de achterzijde van uw Mio VELO met de 4 
oplaadpennen van de USB-oplader. De magneten in de oplaadpennen zullen ervoor 
zorgen dat twee delen correct verbonden met elkaar gekoppeld worden. 

De lichtblauw LED (  ) zal langzaam pulseren om aan te geven dat de batterij wordt 
opgeladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, zal de LED stoppen met branden.

Richtlijnen voor het correct gebruik van de batterij
• Laad de batterij minstens om de 6 maanden op.
• Stel de Mio VELO nooit bloot aan hoge temperaturen.
• Gebruik uw Mio VELO binnen het temperatuurbereik van 5° C tot 45° C.
• Bewaar de Mio VELO binnen het temperatuurbereik van 0° C tot 25° C.
• Haal de polsband van de Mio VELO of de batterij nooit uit elkaar, maak er geen gaten 

in en verbrand ze nooit.
• Indien de behuizing van de polsband het begeeft en de batterij zichtbaar wordt, 

zorg er dan voor dat de batterij buiten bereik van kinderen blijft. Raadpleeg de 
lokale regelgeving om te weten te komen hoe u de polsband of de batterij dient te 
recycleren.



Gebruikershandleiding 11

Batterij vervangen
• De levensduur van de batterij bedraagt ongeveer 300 oplaadcycli. Indien de batterij 

één keer per week wordt opgeladen, dan zal ze een levensduur van ongeveer 5 jaar 
bereiken.

• Indien de bedrijfstijd van batterij significant korter is dan voorheen, raadpleeg 
dan mioglobal.com/support om te weten te komen hoe u de huidige batterij kan 
vervangen.

• Raadpleeg de lokale regelgeving ter zake om te weten te komen hoe u de polsband 
of de batterij dient te recycleren.

MIO VELO GEBRUIKEN IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN
• De Mio VELO is tot 30m waterdicht en kan ook gebruikt worden tijdens het zwemmen.
• Belangrijk: Druk onder water niet op de Toets.
• De nauwkeurigheid van de hartslagmeter kan verminderen in koud water of indien u 

grote armbewegingen maakt.
• Draag uw Mio VELO niet tijdens het duiken.
• Draadloze transmissie werkt niet onder water.
• Haal na het zwemmen de interne eenheid van de Mio VELO uit de polsband. Maak 

beide onderdelen schoon met water van de kraan en droog ze af met een handdoek.

ZORG DRAGEN VOOR UW MIO VELO

Uw Mio VELO schoonmaken
• Maak de optische sensor en de oplaadpennen schoon met een vochtige doek indien 

nodig. Gebruik zachte zeep om olie of vuil te verwijderen. Indien u uw Mio VELO vaak 
gebruikt dan is het raadzaam om hem elke week schoon te maken.

• Zorg ervoor dat er geen krassen worden gemaakt op of rond de optische sensor om 
beschadiging van uw Mio VELO te voorkomen.

• Zorg ervoor dat uw Mio VELO nooit wordt blootgesteld aan sterke chemicaliën zoals 
benzine, solventen, aceton, alcoholen of insectenverdelgers. Chemicaliën kunnen de 
pakking, de behuizing en de afwerking beschadigen.

• Haal na het zwemmen de interne eenheid van de Mio VELO uit de polsband. Maak 
beide onderdelen schoon met water van de kraan en droog ze af met een handdoek.

Extra tips voor optimaal gebruik
• Haal uw Mio VELO nooit zelf uit elkaar en probeer hem ook nooit zelf te repareren.
• Bescherm uw Mio VELO tegen schokken, extreme temperaturen en langdurige 

blootstelling aan rechtstreeks zonlicht.
• De Mio VELO is waterdicht tot maximaal 30 meter diep op voorwaarde dat de Toets 

niet wordt ingedrukt en de behuizing intact is.
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MIO VELO SPECIFICATIES
Maximaal meetbare hartslag: 220 SPM

Minimaal meetbare hartslag: 30 SPM

Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 45°C

Behuizing: ABS

Achterzijde van de behuizing: PC+GF

Oplaadpennen aan de achterzijde van de behuizing: SUS316

Band: Silicone

Waterbestendig: 30 m

Batterij: 60 mAh lithium-polymeer

Levensduur van de batterij (bij benadering): Tot 5 jaar

Magneten: Neodymium-ijzer-boor (NdFeB)

Identificatie via de radiofrequentie: Draadloze verbinding van 2,4 GHz ANT+ en Bluetooth Smart 

GARANTIE EN JURIDISCHE 
BEPALINGEN
GARANTIE & DIENSTVERLENING
Raadpleeg mioglobal.com/support voor informatie over productondersteuning, online help, 
FAQ’s, video’s en gebruikershandleidingen voor uw product.

Informatie over de Beperkte Garantie
Dit product wordt aan de oorspronkelijke koper gegarandeerd vrij te zijn van defecten van 
kwaliteit, materiaal of fabricagefouten op het moment van levering voor de looptijd van de 
Beperkte Garantie (zie hieronder).  Tijdens deze garantieperiode zal Physical Enterprises 
Inc. (Mio Global) naar eigen goeddunken dergelijke gebreken kosteloos verhelpen door a) 
reparatie of b) vervanging of c) terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs (exclusief 
btw, verzendkosten, belastingen en gelijkaardige kosten) onder de voorwaarden en 
bepalingen van deze Beperkte Garantie. De verwerking van alle garantievorderingen wordt 
uitgevoerd door de distributeur van het product die is toegekend aan de geografische zone 
waarin de oorspronkelijke aankoop plaatsvond.  Om aanspraak te kunnen maken op de 
garantie dient contact opgenomen te worden met de winkel of dealer waar het product werd 
gekocht.
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Looptijd van de garantie
De “Looptijd van de Beperkte Garantie” begint op de datum van aankoop, geldt voor één 
jaar en eindigt op de eerste verjaardag van de datum van aankoop.  Het is mogelijk dat uw 
winkel/verkoper (of de importeur of de distributeur) u een langere looptijd heeft aangeboden 
als onderdeel van de verkoop. Mio Global is echter niet verantwoordelijk voor deze langere 
looptijd. Neem daarom contact op met uw winkel/verkoper voor meer informatie.  De Looptijd 
van de Beperkte Garantie loopt automatisch af zonder aankondiging en deze Beperkte 
Garantie is niet afdwingbaar, indien (zoals bepaald naar eigen goeddunken van Mio Global):

1. het product werd geopend of gemanipuleerd (behalve waar dit is toegestaan zoals 
beschreven in de desbetreffende documentatie, zoals bijvoorbeeld het correct 
aanbrengen van de batterijen);

2. het product een onderhoud heeft gekregen, uitgevoerd door iemand die niet 
gerelateerd is aan Mio Global;

3. het serienummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; of

4. het product niet is aangekocht bij een erkende verkoper van Mio Global (neem 
contact op met Mio Global voor de lijst van erkende verkopers).

Raadpleeg mioglobal.com/support voor informatie over landspecifieke garantie.

Uitsluitingen en beperkingen
Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing en klanten zullen geen vordering kunnen 
indienen in het kader van deze Beperkte Garantie of anderszins, voor:

1. problemen die ontstaan door foutief gebruik of ruw, onzorgvuldig of onoordeelkundig 
gebruik (en zonder beperking van het voorgaande, schade ten gevolge van buigen of laten 
vallen van het product wordt geacht het gevolg te zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik);

2. problemen die ontstaan door foutief gebruik in tegenstelling tot aanbevolen gebruik, 
of gebruik waarvoor het product is bedoeld;

3. problemen die ontstaan door aanpassingen aan het product van Mio, zoals vocht of 
waterschade die afbreuk doen aan de goede werking van het product, en schade aan 
de behuizing van het product of zichtbare scheuren aan de voorkant;

4. problemen die ontstaan door het gebruik van het product van Mio met gelijk welk 
ander product, toebehoren, software en/of dienst die of dat niet werd vervaardigd of 
geleverd door Mio Global; of

5. vervangbare batterijen of gebruikershandleidingen noch voor items van een derde partij;

in elk geval bepaald naar eigen goeddunken van Mio Globall.
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UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID; 
DISCLAIMERS
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS SLECHTS GELDIG EN AFDWINGBAAR IN HET LAND VAN AANKOOP.  VOOR 
ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE, VERPLICHTE WETTELIJKE BEPALINGEN:

1. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL EN KOMT IN DE PLAATS 
VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN, GARANTIEBEPALINGEN OF VOORWAARDEN, 
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET;

2. DEZE BEPERKTE GARANTIE, NOCH ENIGE ANDERE GARANTIE, GARANTIEBEPALING, 
VERTEGENWOORDIGING OF TOESTAND, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIE EN 
TOESTANDEN (OF VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF 
ANDERSZINS) ZAL NOOIT VERDER REIKEN DAN DE LOOPTIJD VAN DE BEPERKTE GARANTIE.

3. MIO GLOBAL OF EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE 
WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN 
(GEZAMENLIJK, DE “FYSIEKE ENTITEITEN” ) KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR 
SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF INDIRECTE SCHADE NOCH VOOR GEVOLGSCHADE, MET 
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN VERWACHTE VOORDELEN, VERLIES VAN 
GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK, KOSTEN VAN KAPITAAL, KOSTEN VAN EVENTUELE VERVANGENDE 
APPARATUUR OF VOORZIENINGEN, VORDERINGEN VAN DERDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN 
ALS GEVOLG VAN DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN HET ITEM OF ALS GEVOLG VAN INBREUK OP 
DE GARANTIE, VERBREKING VAN HET CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN 
JURIDISCHE OF BILLIJK THEORIE ZELFS ALS MIO GLOBAL WIST VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE.

4. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GARANDEREN DE FYSIEKE ENTITEITEN NIET DAT DE 
WERKING VAN HET PRODUCT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT HET PRODUCT 
WERKT MET HARDWARE OF SOFTWARE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ WERD GELEVERD EN WIJZEN 
ZIJ NADRUKKELIJK GELIJK WELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT 
ONJUISTHEDEN OF

5. DE FYSIEKE ENTITEITEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING BIJ HET UITVOEREN VAN DE 
DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE GARANTIE. 

IN EEN AANTAL PROVINCIES, REGIO’S OF ANDERE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN DE DUUR 
VAN IMPLICIETE GARANTIES OF TOESTANDEN TE BEPERKEN, OF IS HET NIET TOEGESTAAN BEPAALDE 
SOORTEN SCHADE, UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF 
PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN.  INDIEN DIT 
VAN TOEPASSING IS IN DE PROVINCIE, STAAT OF HET RECHTSGEBIED VAN DE OORSPRONKELIJKE KOPER, 
DAN ZULLEN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN BEHALVE 
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT. HET IS MOGELIJK DAT U SPECIFIEKE RECHTEN 
GENIET ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE.  U KUNT ECHTER OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER 
RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN EN NIETS IN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZAL RESULTEREN IN EEN 
BEPERKING OF OPHEFFING VAN DE VERPLICHTE, WETTELIJKE RECHTEN.

Mio Global contacteren
Voor alle vragen over deze Beperkte Garantie neemt u contact op met Mio Global:

  1.877.770.1116

  support@mioglobal.com
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COPYRIGHT EN HANDELSMERKEN
© 2015 Physical Enterprises Inc. Alle rechten voorbehouden. Mio en het logo van Mio zijn 
handelsmerken van Physical Enterprises Inc. gedeponeerd in de VS en andere landen.

Mio® is een gedeponeerd handelsmerk van Physical Enterprises Inc. 
iPhone® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. 
Android ™ is een handelsmerk van Google Inc.

 
ANT+™ is een handelsmerk van Dynastream Innovations Inc. 
Het woordmerk Bluetooth® en bijhorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken 
van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Physical Enterprises Inc. of Mio is in 
overeenstemming de licentieovereenkomst. 

Andere handelsmerken en merknamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaar.

WETGEVING & CONFORMITEIT

Inwoners van de EU: Het is verboden dit product niet gesorteerd bij het huishoudelijk afval te 
voegen. U bent als eigenaar verantwoordelijk om dit product te recycleren.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING Physical Enterprises Inc. verklaart dat deze hartslagmeter 
(Mio VELO) in overeenstemming is met de EMC-richtlijn 2004/108/EC. Neem contact op 
per e-mail met support@mioglobal.com om een kopij van de Conformiteitsverklaring te 
ontvangen.

Indien er elektrostatische storingen optreden in de omgeving dan is het mogelijk dat dit 
product niet langer correct functioneert of een foutmelding zal weergeven. Indien dat 
gebeurt, dient u het product te resetten of naar een andere omgeving te gaan waar dergelijke 
storingen zich niet voordoen.

Model # 57P

Ontworpen in Canada

Made in China


