
INSTRUKCJA DOŁĄCZANIA BIEGU WIRTUALNEGO W 

APLIKACJI JUSTMOVE



Zainstaluj na urządzeniu mobilnym

aplikację JustMove. Aplikacja jest

dostępna na system Android oraz iOS.

W sklepie z aplikacjami wyszukaj frazę

JUSTMOVE

Zrejestruj konto w aplikacji klikając

pomarańczowy przycisk SIGN UP.

Jeżeli masz już zarejestrowane konto,

zaloguj się klikając przycisk LOG IN

Jeżeli rejestrujesz nowe konto

uzupełnij wszystkie wymagane dane do

rejestracji i kliknij SIGN UP.

Po zalogowaniu kliknij w lewym,

górnym rogu symbol trzech kresek.

Rozwinie się menu boczne, w którym

będzie możliwość zmiany ustawień i

sparowania kompatybilnych urządzeń.



Jeżeli będziesz rejestrował bieg

zegarkiem z GPS, kompatybilnym z

JustMove, kliknij w zakładkę DEVICES.

W zakładce DEVICES sparuj konto

Twojego kompatybilnego urządzenia.

Aby sparować konto należy użyć

danych logowania do platformy.

Aby dołączyć do biegu WOŚP na

głównym ekranie aplikacji JustMove

kliknij ikonkę CHARITY.

W wynikach pojawi się WOSP Heart

challenge. Aby wejść do menu, kliknij

w logo.



Aby dołączyć do biegu, kliknij przycisk

JOIN. Po wciśnięciu przycisku JOIN

pojawi się pole do wpisania kodu

dostępu do wyścigu.

Wpisz kod uzyskany na stronie

wosp.raisley.com. Po wpisaniu kodu

kliknij SUBMIT.

Jeżeli będziesz poprawnie

zarejestrowany do wyścigu na

głównym ekranie wyścigu będzie

widniał czerwony napis JOINED

W zakładce LEADERBOARD znajdziesz

swoje imię i nazwisko. Uzupełnij

wszelkie możliwe dane wraz ze

wzrostem i wagą. Imię i nazwisko musi

zgadzać się z danymi użytymi w trakcie

rejestracji na Slotmarket.pl.



✓ Udostępnij aplikacji korzystanie z lokalizacji.

✓ Nie uruchamiaj aplikacji zaraz po wyjściu z budynku. Poczekaj kilka minut, aż GPS zlokalizuje Twój telefon

✓ Aby rozpocząć bieg w aplikacji kliknij przycisk Just Move na głównym ekranie i wybrać opcję JustMove jeżeli 

chcesz, żeby co 500m przez słuchawki podłączone do telefonu aplikacja sygnalizowała przebyty dystans lub No 

audio, jeżeli nie chcesz skorzystać z takiej opcji.

✓ Synchronizacja serduszek może potrwać do 72 godzin.

✓ Jeżeli dołączyłeś do wydarzenia, żadne Twoje serduszko nie przepadnie


