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SPIS TREŚCI



Aplikacja Activy jest dostępna na telefon z systemem Android oraz iOS.

POBIERZ APLIKACJĘ



Zarejestruj się wykorzystując profil na Facebook’u lub adres mailowy, do którego będziesz mieć
dostęp w dniu Biegu Firmowego – 29 sierpnia.

ZAREJESTRUJ SIĘ



Trening możesz rozpocząć o dowolnej godzinie pomiędzy 00:01 a 23:59. Wejdź w ”Ustawienia”,
następnie ”Moje konkursy”, potem ”Szukaj konkursów” i w ”Biegi online” wyszukaj trening Biegu
Firmowego. Wpisz kod dostępu, który został wysłany na Twój adres mailowy podany przez
koordynatora zespołu w panelu drużyny na www.biegfirmowy.pl.

W DNIU TRENINGU

*W przypadku każdego treningu obowiązuje jeden kod dostępu: FIRMOWY2020

*Treningi odbędą się w dniach: 29.07, 5.08, 12.08, 19.08, 26.08.



Trening możesz rozpocząć o dowolnej godzinie pomiędzy 00:01 a 23:59. Wejdź w ”Ustawienia”,
następnie ”Moje konkursy”, potem ”Szukaj konkursów” i w ”Biegi online” wyszukaj Bieg Firmowy:
Remote Edition. Wpisz kod dostępu, który został wysłany na Twój adres mailowy podany przez
koordynatora zespołu w panelu drużyny na www.biegfirmowy.pl.

W DNIU WYDARZENIA

*W przypadku dnia Biegu Firmowego: Remote Edition każdy uczestnik otrzymuje swój indywidualny kod dostępu.

*Ważne, aby w dniu Biegu Firmowego: Remote Edition mieć dostęp do maila podanego przez koordynatora zespołu w panelu drużyny na www.biegfirmowy.pl.



Integracja z urządzeniami i aplikacjami zewnętrznymi: Garmin, Polar i Strava.

• Do zapisania swojego biegu musisz korzystać z danych GPS i możesz zrobić to na cztery
sposoby:

• w aplikacji do zawodów Activy

• w aplikacji Strava po połączeniu konta z Activy

• z urządzeniem Garmin lub Polar po połączeniu go z Activy

• z innymi urządzeniami jeśli łączą się ze Stravą i połączysz Stravę z Activy

Aby połączyć zewnętrzne aplikacje z Activy wejdź w Ustawienia Activy i znajdź opcję łączenia
z Twoją aplikacją bądź urządzeniem.

PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO BIEGU 

*Pamiętaj, ustawienia telefonu należy dostosować przed startem biegu, najlepiej dzień lub kilka godzin wcześniej.

URZĄDZENIA I APLIKACJE ZEWNĘTRZNE



Jeśli do zapisu trasy korzystasz ze swojego telefonu i aplikacji Activy, konieczne jest
dostosowanie jej działania w odpowiedni sposób.

1. Uruchamianie Aplikacji

Aby prawidłowo skonfigurować ustawienia uruchamiania aplikacji i obsługi GPS należy wejść w ustawienia aplikacji i
nacisnąć “Dostosuj ustawienia w telefonie”. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną w aplikacji
dostosowując ustawienia.

PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO BIEGU

*Pamiętaj, ustawienia telefonu należy dostosować przed startem biegu, najlepiej dzień lub kilka godzin wcześniej.

URUCHAMIANIE APLIKACJI I USTAWIENIA LOKALIZACJI



Jeśli do zapisu trasy korzystasz ze swojego telefonu i aplikacji Activy, konieczne jest
dostosowanie jej działania w odpowiedni sposób.

2. Ustawienia lokalizacji

To podstawa, bez której aplikacja nie otrzyma od telefonu próbek GPS. Activy zaraz po instalacji lub przy pierwszej
trasie prosi o zezwolenie dostępu do lokalizacji. Jeśli nie wiesz czy nadałeś/aś dostęp lub zmieniłeś/aś ustawienia,
możliwe są dwie ścieżki:

Wejdź w: Ustawienia > aplikacje > Activy > pozwolenia > włącz dla lokalizacji lub Ustawienia > lokalizacja >
pozwolenia > wyszukaj Activy i włącz: Ustawienia > aplikacje > z menu w prawym górnym rogu
"uprawnienia aplikacji" > lokalizacja > wyszukaj Activy i włącz

Włącz tryb “wysokiej dokładności lokalizacji”

Upewnij się, że w ustawieniach telefonu w dziale lokalizacja lub prywatność, masz włączoną opcję wysokiej
dokładności lokalizacji. To podstawa :)

PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO BIEGU

*Pamiętaj, ustawienia telefonu należy dostosować przed startem biegu, najlepiej dzień lub kilka godzin wcześniej.

USTAWIENIA BATERII TELEFONU



Jeśli do zapisu trasy korzystasz ze swojego telefonu i aplikacji Activy, konieczne jest
dostosowanie jej działania w odpowiedni sposób.

3. Ustawienia baterii telefonu

Niepoprawnie skonfigurowane ustawienia baterii telefonu to jeden z najczęstszych powodów ucinania trasy,
wyłączania się aplikacji w trakcie aktywności czy nie nagrywania trasy w żadnym stopniu.

Żeby zapobiec takim problemom należy wyłączyć w telefonie ustawienia oszczędzania baterii/energii,
systemy zarządzania baterią, optymalizację baterii oraz każdą zewnętrzną aplikację służącą do
optymalizowania zużycia energii.

Każdy telefon ma różne opcje i ustawienia fabryczne, dlatego sposób rozwiązania problemu może się różnić w
zależności od marki.

PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO BIEGU

*Pamiętaj, ustawienia telefonu należy dostosować przed startem biegu, najlepiej dzień lub kilka godzin wcześniej.

USTAWIENIA BATERII TELEFONU



Samsung: Ustawienia > Aplikacje > Wybierz trzy kropki (ikona w prawym górnym rogu) > Dostęp Specjalny > Optymaliz. użycie baterii > Znajdź na liście Activy i upewnij się, że nie jest
zaznaczone

Huawei:

1. Zmień ustawienia baterii na normalne (wyłącz tryby oszczędzania) i nadaj Activy pozwolenia bądź wyłącz automatyczne ustawienia dla aplikacji

2. Ustawienia > Aplikacje > Zaawansowane > Ignoruj optymalizacje > Znajdź na liście Activy i wybierz opcję “pozwalaj”

HTC: Ustawienia > Bateria > Tryb oszczędzania > Optymalizacja baterii -> Wybierz Activy > Nie optymalizuj > Zapisz

Xiaomi MIUI:

1. Ustawienia > Ustawienia dodatkowe > Bateria i Wydajność > Zarządzaj zużyciem baterii aplikacji > Wybierz “aplikacje”, a następnie “Activy”

2. Ustawienia > Ustawienia dodatkowe > Prywatność > Lokalizacja i sprawdź czy umożliwiasz aplikacjom dostęp do lokalizacji i używasz “Dużej dokładności” lokalizacji

Sony: Ustawienia > Bateria > Wybierz “(...)” menu w prawym górnym rogu i kliknij “Optymalizacja Baterii” > Wybierz “aplikacje” > Wybierz “Activy”

LG: Ustawienia > Bateria i oszczędzanie energii > Wybierz “zużywanie baterii” > Wyłącz optymalizację > Włącz ignorowanie optymalizacji baterii dla Activy

One Plus: Ustawienia > Bateria > Optymalizacja Baterii > Wejdź w “lista wszystkich aplikacji” > Wybierz Activy i opcje “nie optymalizuj”

Motorola: Ustawienia > Bateria > kliknij menu w prawym górnym rogu > Optymalizacja Baterii > wybierz “nie optymalizowanie” i “wszystkie aplikacje” > Znajdź na liście Activy i wybierz
“nie optymalizuj”

PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO BIEGU

*Pamiętaj, ustawienia telefonu należy dostosować przed startem biegu, najlepiej dzień lub kilka godzin wcześniej.

USTAWIENIA BATERII TELEFONU



Jeśli do zapisu trasy korzystasz ze swojego telefonu i aplikacji Activy, konieczne jest
dostosowanie jej działania w odpowiedni sposób.

4. Ustawienia działania aplikacji w tle

Pamiętaj aby umożliwić aplikacji działanie w tle. W innym przypadku, kiedy schowasz telefon by rozpocząć bieg,
aplikacja może przestać działać lub otrzymywać lokalizacje GPS od telefonu.

Uprawnienia do działania w tle znajdziesz zwykle w ustawieniach telefonu w dziale lokalizacja lub w pozwoleniach
dla danej aplikacji.

W telefonach marki Huawei możesz sprawdzić to w poniższy sposób:

1) Wejdź do: Ustawienia -> Aplikacje i powiadomienia -> Aplikacje -> Activy -> Bateria -> Uruchamianie ->
Przełączenie zarządzania automatycznego na ręczne - pozwala to na działanie aplikacji w tle

PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO BIEGU

*Pamiętaj, ustawienia telefonu należy dostosować przed startem biegu, najlepiej dzień lub kilka godzin wcześniej.

USTAWIENIA BATERII TELEFONU



Gotowy do przeżycia wyjątkowej edycji Biegu Firmowego? Teraz wystarczy wcisnąć START
i rozpocząć bieg. Zachęcamy do pokonania minimum 5,1 km, aby nie tracić dobrego czasu m.in.
na wyciąganie telefonu. Gwarantujemy, że aplikacja uwzględni w rankingu najszybciej pokonane
5 km.

START

*Aby aplikacja rozpoczęła mierzenie czasu i dystansu należy samodzielnie wcisnąć START (biała strzałka na zielonym tle).



Kończąc bieg wciśnij ”Pauza” i pamiętaj o zapisaniu swojej aktywności wybierając przycisk
”Zakończ”. Zwracamy uwagę, że przycisk ”Pauza” można wybrać podczas biegu tylko raz.
Kilkukrotne użycie powoduje niezaliczenie biegu.

META

*Należy samodzielnie wybrać przycisk ”Pauza” po zakończonym biegu. 



W zakładce ”Ranking” możesz sprawdzić swój wynik oraz wyniki członków Twojego zespołu.
Sprawdź, jak wypadacie w rankingu jako drużyna.

RANKING

*Uczestnik może pokonać dystans 5 km kilkukrotnie w ciągu dnia. W rankingu zostanie uwzględniony najlepszy czas.



Wystąpił problem? Wybierz ikonę koła ratunkowego, która znajduje się w zakładce oznaczonej
piorunem lub wejdź w ”Ustawienia” i wybierz ”Zgłoś problem”. Pomożemy w rozwiązaniu.

POMOC



WIĘCEJ INFORMACJI

WWW.BIEGFIRMOWY.PL

WWW.ACTIVY.APP


