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Những câu hỏi thường gặp 
 

1. Cathay Walker la  gì ? Có  the  sử  dụ ng Cathay Walker đe  la m nhử ng gì ? 
 Cathay Walker la  tì nh na ng đe m bửớ c cha n tre n ne n ta ng ử ng dụ ng di đó  ng Có ng thó ng 

tin kha ch ha ng “Cathay Life Vie  t Nam”. 
 Tì nh na ng Cathay Walker có  the  sử  dụ ng đe  theó dó i tie n đó   hóa n tha nh thử  tha ch bửớ c 

cha n cụ a ba n só vớ i mụ c tie ụ đửớ c Cathay Life đe  ra, tử  đó  giụ p ba n ta ó thó i qụen va  n 
đó  ng đe  nga y mó  t khó e ma nh. 
 

2. Nhử ng ai có  the  tham gia? 
 Ba n có  the  trớ  tha nh tha nh vie n cụ a Cathay Walker ne ụ ba n la  ngửớ i mụa/ngửớ i đử ng 

te n/chụ  hớ p đó ng ba ó hie m cụ a ì t nha t 1 hớ p đó ng đang có n hie  ụ lử c cụ a Cathay Life.     
 

3. Nhử ng hóa t đó  ng na ó phụ  hớ p vớ i Cathay Walker? 
 Nhử mụ c tie ụ khụye n khì ch kha ch ha ng dụy trì  thó i qụen va  n đó  ng va  só ng khó e, 

Cathay Walker khụye n khì ch ngửớ i dụ ng ta  p lụye  n ca c hóa t đó  ng ngóa i trớ i nhử cha y 
bó  , đi bó  .... 
 

4. Ca ch tham gia va  đa ng ky  ta i khóa n nhử the  na ó? 
 Bửớ c 1: Ta i ử ng dụ ng Cathay Life Vie  t Nam. 
 Bửớ c 2: Đa ng ky  ta i khóa n (ne ụ chửa la  tha nh vie n). 
 Bửớ c 3: Đa ng nha  p va  ba t đa ụ thử c hie  n thử  tha ch bửớ c cha n ta i tì nh na ng Cathay 

Walker (tó i thie ụ 7,500 bửớ c cha n mó i nga y). 
 

5. Mó  t ta i khóa n đửớ c sử  dụ ng chụng bớ i nhie ụ ngửớ i khó ng? 
 Mó  t ta i khóa n chì  đửớ c sử  dụ ng vớ i 1 ngửớ i. 

 

6. Khi tham gia Cathay Walker ca n đó ng khóa n phì  na ó khó ng? 
 Ba n khó ng ca n đó ng ba t ky  khóa n phì  đa ng ky  hay phì  dụy trì  thửớ ng nie n na ó. 

 
7. Ca n lửụ y  gì  khi tham gia Cathay Walker? 
 Ba n khó ng đửớ c đie ụ chì nh só  bửớ c cha n. Tróng trửớ ng hớ p tử  y  đie ụ chì nh thì  só  bửớ c 

nga y hó m đó  ma  c đi nh la  0. 
 

8. Ne ụ vó  tì nh xó a ử ng dụ ng hóa  c bi  tha t la c, đó i đie  n thóa i mớ i ngửớ i dụ ng có  bi  ma t tóa n 
bó   dử  lie  ụ cụ a mì nh hay khó ng? 

 Khó ng. Ba n chì  ca n pha i ta i ử ng dụ ng Cathay Life Vie  t Nam va  đa ng nha  p la i ba ng ta i 
khóa n cụ a mì nh, ta t ca  só  lie  ụ ba n se  trớ  la i la n đó ng bó   ga n nha t. 
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9. Cathay Walker hie  n đang đửớ c ke t nó i vớ i ca c thie t bi  na ó? 
 Điện thóại thông minh: các dòng dùng hệ điềụ hành Andróid 5 trở lên – iOS 11 trở lên. 
 Thiết bị: Cathay Walker hóạt động tốt nhất với Apple Watch, Xiaómi và các ứng dụng 

kết nối với ứng dụng có sẵn trên điện thóại nhử Health/ Sức khỏe (trên điện thóại 
iPhóne) hóặc Góógle Fit (trên điện thóại Andróid). Nếụ thiết bị đeó tay của bạn không 
tửớng thích bạn vẫn có thể kết nối trực tiếp ứng dụng Health App (iOS) và Góógle Fit 
(Andróid) có sẵn trên điện thóại. 
 

10. Ta i saó khó ng the  nhì n tha y só  bửớ c cha n ga n nha t đe m tre n Cathay Walker? 
 Saụ khi đồng bộ với thiết bị đếm bửớc chân, Cathay Walker sẽ hiển thị số bửớc chân 

mới nhất mỗi ngày của bạn. Nếụ bạn gặp lỗi về đồng bộ số bửớc chân, hãy chắc chắn 
rằng bạn: 

- Đã nhấn vàó chức năng đồng bộ bửớc chân trên ứng dụng nhử bên dửới. 

 
- Đang kết nối với Internet. 
- Đã bật Blụetóóth để kết nối với thiết bị đếm bửớc chân. 
- Đang sử dụng bản cập nhật mới nhất của ứng dụng Cathay Life Việt Nam. 
- Đối với những ngửời dùng thiết bị mang trên ngửời: xin hãy chắc chắn rằng bạn 

không tắt quyền truy cập của ứng dụng Cathay Life Việt Nam để lấy dữ liệu từ các 
thiết bị đếm, nếu không sẽ rất khó để khôi phục. 
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11. La m the  na ó đe  nha  n thó ng ba ó tử  Cathay Walker? 
 Đe  khó ng bó  lớ  ba t ky  Thử  tha ch va  Pha n thửớ ng/Ưụ đa i na ó tử  Cathay Walker, ha y 

chó n “Ba  t thó ng ba ó” tử  ử ng dụ ng Cathay Life Vie  t Nam tróng pha n “Kha c” nhử hì nh 
dửớ i. 
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