
Sincronizando o aplicativo no seu smartphone



Caso você esteja enfrentando algum problema de 
sincroniação dos seus passos, siga os passos a seguir 
para que o problema seja resolvido. 

Detalhamos passo a passo o que é necessário fazer 
tanto no sistema operacional iOS quanto Android. 
Siga as instruções de acordo com o sistema do seu 
smartphone. 

Para começar, certifique-se que o sistema 
operacional/aparelho está dentro do adequado.

iOS: 10.3 ou posterior. iPhone 5S, 6, 6Plus, SE, 7, 
7Plus

Android: a partir da versão 17 (4.2)



Sincronizando o aplicativo no seu smartphone
Sistema operacional: iOS (iPhone)



1. BAIXE NOVAMENTE O STEPFUN
Delete o aplicativo que você possui instalado, acesse a 

APP STORE e baixe novamente o STEPFUN.



2. ABRA O APLICATIVO 
Após o novo download, abra o aplicativo. Assim 

que fizer isso, você encontrará a tela ao lado.  

Para que os passos sejam contados, é necessário 

sincronizar seu smartphone com o STEPFUN.



3. HABILITE AS PERMISSÕES
Após hablitar as duas sincronizações do STEPFUN

no seu smartphone, clique na opção PERMITIR

no canto superior direito.



4. FAÇA UM NOVO LOGIN
Preencha novamente seu e-mail e a senha 

enviada pelo sistema para acessar novamente o 

aplicativo.

IMPORTANTE: digite seu e-mail sempre usando 

letras minúsculas.  



5. PREENCHA SEUS DADOS PESSOAIS
Informe seu sexo, peso, altura e data de nascimento. 



6. PRONTO!
Finalize e seu smartphone já estará sincronizado 

com o STEPFUN e você poderá começar a somar 

seus passos. 



Sincronizando o aplicativo no seu smartphone
Sistema operacional: Android



1. BAIXE O STEPFUN
Acesse a GOOGLE PLAY e baixe o STEPFUN.



2. ABRA O STEPFUN E FAÇA SEU LOGIN
Faça o login no aplicativo com o e-mail cadastrado e senha 

recebida na comunicação de boas vindas. 

IMPORTANTE: digite seu e-mail sempre usando letras 

minúsculas.  



3. HABILITE AS PERMISSÕES
Autorize o STEPFUN a sincronizar informações 

com seu smartphone (Google Fit). Para isso, 

basta clicar em OK na tela de solicitação, 

selecionar a conta utilizada na Google Play e 

validar a solicitação.



4. PREENCHA SEUS DADOS PESSOAIS
Informe seu sexo, peso, altura e data de nascimento. 



5. PRONTO!
Finalize e seu smartphone já estará sincronizado 

com o STEPFUN e você poderá começar a somar 

seus passos.



OBRIGADO!
atendimento@stepfun.com.br


