
Cyclo™ 215
BESCHIKBAAR MET KAARTEN VAN EUROPA

The best experience 
in cycling navigation

‘Waar ben ik’-functie
In noodgevallen geeft deze functie uw exacte adres weer,
samen met de hoogte en breedtegraad

Herlaadbare batterij met lange levensduur
Tot 10 uur

Meet uw...
Snelheid, tijd, afstand, verbruikte calorieën en nog veel meer

Desktop applicatie
Één tool om uw toestel eenvoudig te beheren,
nieuwe routes te downloaden en uw ervaringen te delen

Fietsgerichte POI’s
Zoek snel naar fietsenwinkels, eerste hulp locaties,
eten & drinken, en veel meer

Eenvoudige en gebruiksvriendelijke navigatie
Grote bedieningsknoppen op het scherm
en eenvoudige menustructuur

Volledige voorgeïnstalleerde fietskaarten van Europa
Volledige voorgeïnstalleerde fietskaarten van Europa,
zodat u meteen aan de slag kunt

Surprise Me™-functie
Kies uw tijd of afstand en de Mio Cyclo™ 215 biedt u een
keuze uit 3 verrassende routes

Stapsgewijze instructies
Duidelijke begeleiding met een geluidssignaal
voor elke instructie

Waterbestendig (IPX5)
Vind uw weg in alle weersomstandigheden

Geïntegreerde ANT+-sensor
Compatibel met vermogenmeter, draadloze hartslagmeter
en wiel- en cadanssensor*

* Vereist hartslagmeter en cadanssensor, apart verkrijgbaar.

Ontdek de Mio Cyclo™ 215: het gebruiksvriendelijke fietsnavigatiesysteem voor iedereen die 
houdt van fietsen. Met volledige voorgeïnstalleerde fiets- en wegenkaarten van Europa, zodat u 
meteen aan de slag kunt. En dankzij de geïntegreerde ANT + kunt u altijd uw prestaties meten 
(hartslagmeter en cadanssensor vereist, apart verkrijgbaar).

Met de Mio Cyclo™ 215 kunt u eenvoudig navigeren van punt A naar punt B of uw eigen 
voorkeursroutes volgen. En als u ervoor kiest om de unieke Surprise Me™-functie te gebruiken, 
stippelt de Mio Cyclo™ 215 drie verrassende fietsroutes uit op basis van de door u gekozen tijd of 
afstand. Dit is de ideale functie voor wie alle lokale routes al denkt te kennen, of voor wie houdt 
van een verrassing in een onbekende regio, zonder eerst routes te moeten downloaden. Deze 
functie biedt voortdurend nieuwe fietsroutes aan, zelfs als u steeds hetzelfde vertrekpunt kiest.

De turn-by-turn navigatie leidt u moeiteloos en geeft elke instructie aan met een duidelijk 
geluidssignaal. Met zijn eenvoudige menu-structuur, duidelijke knoppen en groot 
aanraakscherm van 3,5 inch, dat goed leesbaar is in zonlicht, biedt de Mio Cyclo™ 215 u 
optimaal gebruiksgemak.

De robuuste waterdichte behuizing (IPX5) zorgt ervoor dat u kunt fietsen in elke soort 
weersomstandigheden, regen of zonneschijn. Met de herlaadbare batterij met een 
gebruiksduur van maar liefst 10 uur kunt u lange afstanden afleggen zonder dat u zich zorgen 
hoeft te maken over de terugweg. Dankzij de voorgeïnstalleerde nuttige plaatsen (POI’s, points 
of interest), zoals fietsenwinkels, restaurants en locaties voor noodsituaties, kunt u steeds 
gemakkelijk een plaats vinden om iets te eten of drinken of om een band te vervangen.
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Bezoek Mio.com
voor meer informatie

Beheer uw routes met
de MioShare-webtool

De Mio Cyclo™ 215 meet de tijd, de snelheid, de afstand, de 
hoogte, het calorieverbruik en meer. Met de desktop 
toepassing kunt u uw gegevens bewaren, uw routegeschiedenis 
beheren en uw ervaringen delen met uw vrienden.
Het eenvoudig te gebruiken programma stelt u in staat routes 
te downloaden en nieuwe wegen en regio’s te ontdekken die 
anderen de moeite waard vinden. Met deze multifunctionele 
applicatie kunt u ook uw toestel beheren en kaartupdates, 
software updates of productinformatie downloaden.

De Mio Cyclo™ 215 maakt navigeren en ervaringen delen 
eenvoudig en voldoet aan alle eisen van de recreatieve of 
sportieve gebruiker. Ontdek de Cyclo™ 215 en geniet van de 
beste ervaring in fietsnavigatie!

De Mio Cyclo™ 215 wordt geleverd met een ingebouwde ANT + 
sensor, zodat u gemakkelijk verbinding kunt maken met de 
optionele draadloze hartslagmeter, het wiel en de 
cadanssensor.
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In de verpakking:

Quick Start Guide
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