
RANGLIJST
Op deze pagina staat de ranglijst.

Team score
Let op: punten wegen zwaarder dan
stappen.

Bedrijf score
Zie welk team er per bedrijf bovenaan staat.
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CHALLENGES
De app opent (na inlog) op deze pagina. 

Hier zie je jouw doel per ETAPPE

Hier zie je de stappen die je TOTAAL in de etappe
hebt gelopen. Door deze pagina naar beneden te
trekken, worden de stappen geüpdate. 

Hier zie je de challenges (gele streep) en de
leesopdrachten (blauwe streep).  Wanneer je deze
hebt gedaan, wordt de afbeelding geel met een
vinkje. 

Mijn badges
Hier zie je jouw badges en welke je al hebt
gehaald



FORUM
Kom iop deze pagina in gesprek met elkaar.

Bericht maken
Druk op het + tekentje om een nieuw
bericht aan te maken.

Nieuw bericht
Dit bericht wordt door alle deelnemers van jouw
organisatie gezien.
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MIJN WERELDREIS
Zie hier waar je bent en wat je al hebt gedaan. 

De gele cirkel om het werelddeel laat zien hoeveel
je al hebt gedaan. 

Wanneer je op het werelddeel drukt zie je de
verschillende etappes. 

Wanneer je op de etappes drukt, zie de de scores
van de verschillende teams.

Nieuw bericht voor coach
Dit bericht wordt alleen door jouw coach
gezien. 

Reageren
Hier kan je reageren op het geplaatste
bericht. 
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MENU
Voor het wijzigen van je instellingen en inzien van
je resultaten

Mijn metingen
Hier kan je het verloop van je doelen inzien.

Mijn notificaties
Hier vind je de berichten die vanuit Phileas
naar jou zijn verstuurd. 

FAQ
Hier vind je de meest voorkomende vragen.

Instellingen
Hier kan je de app personaliseren.
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Punt van aandacht
Stappen worden maximaal 3 dagen opgeslagen op het horloge. 
Zorg er voor dat je binnen deze termijn checkt of de stappen op de Phileas App zijn
bijgeschreven. (Wanneer je bijvoorbeeld, je bleutooth verbinding niet standaard hebt
aanstaan.)

Batterij vervangen
Voor het vervangen van de batterij klik de Vivofit 4 uit het bandje. Schroef de 4
schroefjes los en vervang de batterijtjes, met de batterijtjes die zijn meegeleverd. 
Schroef vervolgens het kastje weer dicht en klik de Vivofit 4 weer in het bandje. Let erop
dat het rubber bandje goed omsluit. 
Lukt het niet, klik dan deze link.

https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/vivofit/NL-NL/GUID-06186F05-F21C-4D58-94E1-98E9D0D2E9E2.html

