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Wyzwanie
Healthy Cities 2021

Jak zacząć? To proste!
Pobierz aplikację Healthy Cities z Google Play 
Store lub App Store.
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Utwórz konto

Dołącz do zespołu

Utwórz konto w Healthy Cities

Witaj w Healthy Cities! 
Kliknij „Zapisz się”.

Wybierz swój kraj.

Wybierz, jak chcesz utworzyć swoje 
konto (przez Apple, Facebook, 
Google czy e-mail).

Określ, w jaki sposób chcesz 
uczestniczyć, wybierając 
„Indywidualnie”.

Aby zakończyć, wpisz swoje dane 
rejestracyjne. Poniżej możesz zmienić 
język (z hiszpańskiego na polski).

Dołącz do zespołu ze swojego 
województwa.
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Masz urządzenie Apple?
Aktywuj krokomierz! Możesz też połączyć aplikację Healthy Cities z aplikacją/
urządzeniem z opcją mierzenia aktywności.

Masz urządzenie Android?
Aktywuj krokomierz! Dodatkowo połącz aplikację Healthy Cities z aplikacją/
urządzeniem z opcją mierzenia aktywności.

Połącz aplikację Healthy Cities z aplikacją/
urządzeniem z opcją mierzenia aktywności

1
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Połącz aplikację Zdrowie ze swoim 
kontem.

Połącz zainstalowany w telefonie 
krokomierz Android ze swoim kontem.

Pozwól aplikacji na dostęp do 
swojej dziennej aktywności i liczby 
kroków.
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Połącz aplikację lub urządzenie 
z Healthy Cities. Gotowe!

Połącz aplikację lub urządzenie 
z Healthy Cities. Gotowe!
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Podejmij wyzwanie Healthy Cities

1 2 3

Od teraz możesz wygodnie 
korzystać z aplikacji/krokomierza. 
Sprawdź połączenie i liczbę kroków 
w zakładce „Ranking” (znajdującej 
się w dolnym menu aplikacji).

Aby każdego dnia móc dodać swoje 
6000 kroków do kroków zespołu, 
podejmij wyzwanie Healthy Cities.
Zrobisz to w zakładce „Aktywności” 
(w dolnym menu lub w oknie, 
które pojawi się po zakończeniu 
rejestracji).

Pierwsze wykonane kroki 
uwzględnione zostaną w 
zakładce „Start”, w której możesz 
obserwować swoje postępy.

Podłącz lub zmień urządzenie/aplikację w dowolnym 
momencie.
Jeśli nie podłączyłeś(-łaś) urządzenia lub aplikacji po utworzeniu konta, możesz zrobić 
to później. Wystarczy, że wykonasz kilka prostych kroków:

1 2 3

Wejdź do zakładki „Więcej” 
(znajdującej się w dolnym menu).

Wybierz „Ustawienia”. Przejdź do „Podłączone aplikacje”. 
Poniżej możesz zmienić język 
(z hiszpańskiego na polski).
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Znajdź urządzenie lub aplikację na 
liście i podłącz.

Połącz się w oknie urządzenia lub 
aplikacji mierzącej aktywność.

Jeśli używasz urządzenia Xiaomi, 
połącz je z Apple Health lub 
Google Fit, aby dodać swoje kroki 
do wyzwania; postępuj zgodnie 
z instrukcją łączenia urządzeń 
dotyczącą Google lub Apple (str. 4).

Korzystaj z wielu funkcji aplikacji

1 2

Twój profil i zespół
Twój profil 
Edytuj dane i dodaj zdjęcie.
Obserwuj postępy w danym miesiącu i podczas 
całego wyzwania.

Motywuj swój zespół
Rozmawiaj z członkami swojego zespołu na czacie. 
Motywujcie się nawzajem i wymieniajcie zdjęciami!
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Ranking
Sprawdzaj, co robią Twoi znajomi 
W rankingu ogólnym zobaczysz pozycje osób biorących udział w wyzwaniu – w tym swoją. Istnieje kilka filtrów – wybierz te, 
które najbardziej Cię interesują.
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Artykuły One Health
Odkryj ciekawe treści dostępne w naszej bibliotece!
Przeczytaj artykuły i porady dotyczące zdrowia oraz ekologii.
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Pomoc
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”, skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą aplikacji – 
firmą Sport Heroes.


