Over LeoNess Atenti
De Atenti voorstellen
De Atenti is een activiteitentracker die de hele dag door werkt met NIBGM-technologie (Non-invasive
Blood Glucose Monitor) die uw bloedglucosegehalte voorspelt op basis van uw hartslaggegevens.

Wat is NIBGM?
NIBGM leidt uw bloedglucosegehalte op een niet-invasieve manier af aan de hand van uw
hartslaggegevens door middel van een voorspellend model dat wordt gegenereerd door het eigen
machinaal leeralgoritme van Beat Chain Pte Ltd... De resulterende outputs worden ingedeeld in
Normale pBGL of Hoge pBGL, waarbij pBGL verwijst naar het voorspelde bloedglucosegehalte (pBGL).

Aanzetten
Alle nieuwe Atenti activiteitentrackers zijn voorverpakt in de slaapstand om de batterij te sparen. Bij
uw eerste gebruik, klem het oplaadpunt van de oplaadkabel aan de Atenti, voordat u de stroom via
een adapter of standaard USB-poort inschakelt. Houd er rekening mee dat de Atenti minimaal twee
uur moet worden opgeladen voordat u de Atenti met uw smartphone probeert te koppelen als het
stroomniveau 2 bar of minder is.

Optimale pasvorm
Voor de beste hartslagtrackingresultaten plaatst u de Atenti ongeveer één vinger van uw polsbeen
vandaan en zorgt u ervoor dat de gesp goed vastzit voor een strakke, maar ademende pasvorm.

Instellen met de Acxta App
Download de Actxa App om uw persoonlijke account in te stellen en de Atenti activiteitentracker te
activeren. De Actxa App kan worden geïnstalleerd vanuit de App Store of Google Play.

Koppelen met de Actxa App
Start de Actxa App en volg de instructies op het scherm om uw Atenti activiteitentracker te activeren
en het apparaat met uw smartphone te koppelen. Eenmaal succesvol gekoppeld, kunt u alle
dagelijkse activiteitenstatistieken van de tracker naar de Actxa App synchroniseren.

Dagelijks gebruik
Een zachte tik op het scherm activeert het display. Blijf tikken om tussen de verschillende schermen
te wisselen om verschillende activiteiteninformatie te bekijken. Als alternatief kunt u ook gewoon uw
pols opheffen om het display automatisch te activeren.

Uw activiteit in een oogwenk
Synchroniseer uw dagelijkse statistieken met Actxa App en bekijk uw activiteiten in een oogwenk op
het Dashboard.

pBGL-meting
Wij raden u aan om minstens 8 uur voor elke pBGL-meting snel te zijn. Atenti geeft uw vastende
pBGL-resultaten een trend om u te helpen uw bloedglucosegehalte in de gaten te houden. Om een
pBGL-meting te starten, start u Actxa App Dashboard en tikt u op de pBGL-functie.

Inzicht in uw pBGL resultaten
pBGL

Gelijkwaardig aan het
Bloedglucosegehalte
Minder dan 7 mmol/L
Gelijk is aan of meer dan 7mmol/L
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Hoog

Training
Om de trainingsmodus in te schakelen, tikt u op het trainingsscherm en drukt u vervolgens lang op
het scherm om te starten. Wanneer de trainingsmodus is ingeschakeld, geeft het display uw huidige
hartslagmeting en zone aan. U kunt uw trainingssamenvatting na elke training bekijken.

Inzicht in uw hartslagmetingen
Ontspannen
Opwarmen
Vetverbranding
Cardio
Intens
Max.

Onder de 50% van uw maximale hartslag
Tussen 50% en 59,9% van uw maximale hartslag.
Tussen 60% en 69,9% van uw maximale hartslag.
Tussen 70% tot 79,9% van uw maximale hartslag.
Tussen 80% en 89,9% van uw maximale hartslag.
Groter dan 90% van uw maximale hartslag

Om uw maximale hartslag te weten te komen,
Het aantal kan worden geschat aan de hand van de gemeenschappelijke formule om uw huidige
leeftijd af te trekken van 220 jaar. Een 30-jarige heeft bijvoorbeeld een geschatte maximale hartslag
van 190 (220-30).

Waterbestendig
Het apparaat is water-, zweet- en spatwaterdicht. Het apparaat is niet geschikt voor langdurige
onderwateractiviteiten. Verwijder het apparaat bij het zwemmen, het beoefenen van watersporten
of het betreden van een stoom-/saunaruimte.

Opladen
De batterij-indicator wordt op het beginscherm weergegeven. Wanneer er nog maar 1 bar energie
over is, schakelt de Atenti over naar de lage-batterijmodus. Om op te laden, klikt u het oplaadpunt
van de oplaadkabel vast aan de Atenti, voordat u de stroom van een adapter of een standaard USBpoort gedurende minstens twee uur inschakelt.
Belangrijke opmerking: alle hartslagmonitoring functies worden uitgeschakeld in de lagebatterijmodus.

Licentie & Auteursrecht
Actxa Pte Ltd. Alle rechten voorbehouden. Actxa, het Actxa-logo en het Actxa Glo-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Actxa Pte Ltd, in Singapore en/of andere
landen. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth
SIG Inc. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., Android, Google Play en de
Google Play-logo's zijn handelsmerken van Google Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door
Actxa Pte Ltd. is onder licentie.

Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars. Alle
specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van dit
product is onderworpen aan een beperkte hardwaregarantie. De werkelijke inhoud kan enigszins
afwijken van de afgebeelde inhoud.

Beperkte productgarantie
De Atenti (het 'product') is gegarandeerd tegen fabrieksfouten gedurende een periode van 1 jaar
vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt alleen defecten in materiaal en vakmanschap.
Actxa zal het product inspecteren om de aard van de gebreken vast te stellen. Actxa zal het product
gratis repareren met behulp van nieuwe of gereviseerde vervangingsonderdelen, of het product
vervangen door een nieuw of gereviseerd product. Indien een vervangend product wordt geleverd,
wordt dit gegarandeerd voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode. Niet meer
verkrijgbare modellen zullen worden vervangen door een model met een waarde en kenmerken die
Actxa in de gegeven omstandigheden passend acht. De garantie is niet van toepassing op normale
slijtage, overmatig misbruik, of verkeerd gebruik en schade als gevolg van het niet opvolgen van de
instructies met betrekking tot het gebruik van het product.

Beperkte productgarantie
Deze beperkte garantie dekt niet de diensten van Actxa Pte Ltd. of een derde partij die aan eigenaars
van het product worden geleverd. Alle garantieclaims moeten vergezeld gaan van een
aankoopbewijs.

Waarschuwingen & Waarschuwingsadviezen
De gegevens en resultaten die door dit apparaat worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor
screening voorafgaand aan de controle en kunnen niet direct worden gebruikt voor diagnose of
behandeling. 1Als u een medische of hartaandoening heeft, raadpleeg dan uw arts alvorens dit
product te gebruiken. Stel geen zelfdiagnose of zelfmedicatie in op basis van dit apparaat zonder
uw arts te raadplegen. In het bijzonder, begin niet met het nemen van nieuwe medicatie of
verander het type en/of de dosering van bestaande medicatie zonder voorafgaande toestemming
van uw arts.

Klaar om te beginnen
Gefeliciteerd! U bent nu klaar om te beginnen met het gebruik van uw Atenti.
Voor vragen over ondersteuning kunt u terecht op www.droomproducten.nl of contact opnemen
met onze klantenservice op team.droomproducten@live.nl

