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Pak alles uit wat er in de Plibo-box zit.

Controleer voor u van start gaat of uw smartphone
wifi-verbinding heeft en of Bluetooth is ingeschakeld.
Ondervindt u hier problemen mee?
Lees dan de wifi/Bluetooth-gids in de FAQ sectie van onze
website

www.plibo.be
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Registreren

Aanmelden

Indien dit de eerste keer is dat

Indien u al eerder gebruik

u gebruik maakt van de Plibo

maakte van de Plibo App, klikt

App, klikt u op ‘Eerste bezoek’

u op ‘Aanmelden’. Geef uw

om uw persoonlijke account te

paswoord in en ga verder met

registreren.

uw dagelijkse stappen.

Snel van start – Plibo App

03

04

Inleiding

Scan the barcode

Gelieve alle informatie

Scan de vierkante QR-code op de

zorgvuldig te lezen en klik op
‘verdergaan’ wanneer u
hiermee klaar bent.

brief die bij uw box zat. Moest u
hierbij problemen ondervinden, klik
dan op ‘Help’ om hulp te ontvangen
van uw coach. Het is mogelijk dat
de Plibo App zal vragen voor
toegang tot uw smartphonecamera.
Gelieve dan op ‘Toestaan’ te klikken.
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Bevestig uw identiteit

06

Kies een paswoord

Uw persoonlijke data zou nu op het

Kies een viercijferige code en klik

scherm moeten verschijnen.

op ‘Bevestigen’. Opgelet: deze code

Indien alles correct is, klikt u op

dient u te onthouden. Schrijf het

‘Bevestigen’. Indien dit niet het geval

paswoord ergens neer en bewaar

is, klikt u op ‘Een probleem melden’.

het op een veilige plek.

Vul uw telefoonnummer in en wacht
op een telefoontje van uw coach.
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Veiligheidsvraag

Enkele korte vraagjes

Selecteer een vraag uit het keuzemenu

De Plibo-app zal u nu enkele

en geef vervolgens het antwoord erop.

vragen stellen over uw

Deze vraag helpt u om uw paswoord te

dagelijkse gewoonten.

resetten moest u deze vergeten.

Beantwoord deze zo accuraat

Het is mogelijk dat de Plibo-app u

mogelijk en klik op

vraagt voor toegang tot uw locatie om

‘Bevestigen’ om verder te gaan.

u te voorzien van actuele, lokale
weersvoorspellingen op het startscherm.
Gelieve op ‘Toestaan’ te klikken.
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Uw startscherm

Dit is uw startscherm, voorzien van ver-

We gaan de drie toestellen die u ont-

schillende tabs die uw informatie weer-

vangen heeft nu één per één synchro-

geven

coaching,

niseren met uw smartphone zodat de

met

betrekking

tot

medi-catie etc. Om de Plibo-app te laten

metingen automatisch zullen worden

weten waar u bent, klik op ‘Druk hier’

opgeslagen in de app. Klik op het eerste

onder de titel ‘Uw woonplaats’.

symbool

op je smartphone (naast

‘Bloeddruk-BPM).
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Bewell-bloeddrukmeter

Zet de bloeddrukmeter aan door te

Uw bloeddrukmetingen zouden nu op

knop aan de rech-

het scherm moeten verschijnen. Klik

terzijde van het apparaat. Het scherm

op ‘Meting opslaan’ om de resultaten

zou nu moeten oplichten. U kan klikken

te bewaren.

klikken op de

op ? om meer informatie over het gebruik van dit toestel te verkrijgen.
Plaats de blauwe manchet rond uw
arm zoals de instructies aangeven.
Druk op de

knop op de monitor.

Het toestel zal automatisch 3 metingen
uitvoeren. Gelieve te wachten tot dit
voltooid is.
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Bewell MyScale

Klik op het tweede
symbool op je smartphone (naast ‘Gewicht’).

Ga op de weegschaal

Klik op ‘Meting opslaan’

staan. Uw huidige gewicht

om de resultaten te

zou nu moeten verschijnen

bewaren.

op de display van de
weegschaal en op uw
smartphone. U kan klikken
op

om meer informatie

over het gebruik van dit
toestel te verkrijgen.
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Garmin activity wrist monitor

Plaats de stappenteller

Hou de knop onder het

Uw actuele activiteits-

rond uw linker- of

scherm van uw stappen-

informatie zou nu op uw

rechterpols zoals een

teller ingedrukt gedurende

smartphone moeten

horloge. Klik op het derde enkele seconden tot dat
symbool op uw smart- het symbool
phone (naast ‘Activiteit’).

verschijnt.

Laat de knop dan los.
U kan klikken op

om

meer informatie over het
gebruik van dit toestel te
verkrijgen.

verschijnen. Klik op
‘Meting opslaan’ om de
resultaten te bewaren.
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U bent er klaar voor!
Herhaal deze metingen dagelijks.
De Plibo-app zal u ook elke dag tips en
nuttige informatie geven om u te helpen
uw gezondheid te verbeteren.
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