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Welcome to the X-PERT Diabetes Digital Programme User Guide. 

X-PERT ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਬਡਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ ਬ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। 

  
1. Programme Overview 
The X-PERT Diabetes Digital Programme will help you learn about prediabetes or Type 2 diabetes, 
and inform you about lifestyle changes that you might want to make.  
 
The programme is broken down into 6 sessions; and you must complete all the stages in order to 
progress. Content is delivered through short articles, animated videos, quizzes, games and 
interactive goal setting. We hope you find this User Guide useful to help you enjoy the programme.  
 
You can find out more about us by visiting our website: www.xperthealth.org.uk 

 

1. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓ ਰਬ ਊ 
X-PERT ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਬਡਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਟਾਈਪ੍ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਿਾਰ ੇਜਾਣਨ ਬ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਬ ਿੱਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿਦਲਾ ਾਾਂ ਿਾਰ ੇਸ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜ ੋਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। 

 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ  ੂ  ੂ 6 ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਬ ਿੂ  ੂਚ  ੂ  ੂਬਡਆ ਬਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਤਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ  ੂ  ੂ ਸਾਰੇ ਪ੍੍ੜਾਅ ਪ੍੍ ਰੇ ਕਰਨੇ 

ਪ੍੍ੂੈਣਗੇ। ਛੋਟ ੇ ਲੇਖਾਾਂ, ਐਨੀਮਬੇਟਡ ਵੀਡੀਓਆਾਂ, ਕਬ ਜ਼, ਗੇਮਾਾਂ, ਅਤੇ ਇ  ਟਰਐਕਬਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਬਨਰਧਾਬਰਤ ਕਰਨ 

ਦਆੁਰਾ ਸਿਮ ਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਨ  ਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਯ ਜ਼ਰ ਗਾਈਡ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ੂੇਗੀ। 

 

ਸਾਡੀ  ੈਿੱਿਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.xperthealth.org.uk 

 

 
2. Logging In  
Open the App (or go to the web page), enter your username (this is your email address) and 
password. You should have received an email asking you to set your password. If you have forgotten 
it then click the “Forgotten Password” link below the “Login securely” button. The App will remember 
your login information after you have logged in for the first time.   
 
If you have any questions or are struggling to login please contact us: 
E: admin@xperthealth.org.uk 
T: 01422 847871 

 

file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/www.xperthealth.org.uk
file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/www.xperthealth.org.uk
http://www.xpertdiabetesdigital.org.uk/
file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/admin@xperthealth.org.uk
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2. ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ  
ਐਪ੍੍ ਖੋਲਹੋ (ਜਾਾਂ ੂੈੂੈ  ੂਿੂ ਪ੍੍ੂੇਜ ’ਤੇ ਜਾਓ), ਆਪ੍੍ਣਾ ਯ ਜ਼ਰਨੇਮ (ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪ੍੍ਤਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪ੍੍ੂਾਸ ਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰ।ੋ 

ਤੁਹਾਨ  ੂ  ੂ ਆਪ੍੍ਣਾ ਪ੍੍ੂਾਸ ਰਡ ਸੈੂੈ  ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਹ  ਦੇ ਹੋਏ ਿਇ ਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪ੍੍ਤ ਹੋਈ ਹੋ ੂੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਹ ਭੁਿੂ  ੂਲ 

ਗਏ ਹੋ ਤਾਾਂ “ਲਾਿਗਨ ਸੇਕਯ ਰਲੀ ” ਿੂਟਨ ਦੇ ਿ  ਲੇ “ਫੋਿਰੋਟਨ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ” ਬਲ  ਕ ’ਤੇ ਕਬਿਲ ਕ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪ੍੍ਬਹਲੀ ੂਾਰੀ 

ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿੂੂਾਅਦ ਐਪ੍੍ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ  ੂ  ੂ ਯਾਦ ਿਰ ਖੇਗੀ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹ ੈਜਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਬ ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਬਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ:ੋ 

ਈਮੇਲ: admin@xperthealth.org.uk 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 01422 847871 

 

 
 

3. Getting Started  
Before you begin the sessions, the App will ask you to input some basic information (your gender, 
height, weight, what you want to get out of the programme, and your current activity levels). Once 
you’ve completed these steps you are ready to go!  
 

3. ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨਾ  

ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਾਂ ਐਪ੍ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਮੁਿੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਪ੍ੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ (ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੂੰਗ, ਲੂੰਿਾਈ,  ਜ਼ਨ, 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜ ਦਾ ਬਕਬਰਆ ਦ ੇਪ੍ਿੱਧਰ)। ਇਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ੜਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਿਾਅਦ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਤਆਰ ਹੋ! 

 

4. Navigation  
The App is colour-coded to help you know what stage of the programme you’re at. Sections you 
have already completed will be in blue, and your current session/activity (the one that you’ll need to 
complete next) will be in orange. If an area is greyed out, this means it is inaccessible until you 
complete the previous sections. 
 
At the top of the Homepage you will find a ring which tracks your progress. The ring will fill up in 
green as you complete each activity. This lets you know how much of the session you have 
completed. You can continue your current session by clicking the orange button that says “Continue 
Programme” just below this. 
 
Please note, after you have completed a session you will have to wait 24 hours before the 
next one becomes available.   
 

file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/admin@xperthealth.org.uk
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In the top right-hand corner of every page you will see three lines. Selecting these will take you to 
the Menu. Within the Menu you have easy access to Programme Support, Awards, Exercises, 
Recipes, Carbs & Cals, Goals, Health Results, Medication, Settings, and Logout.   
 
You can return to the Homepage at any time by selecting the Home icon in the top left-hand corner.  
 

4. ਨੇ ੀਗੇਸ਼ਨ  
ਇਹ ਜਾਣਨ ਬ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ੍ ਕਲਰ-ਕੋਬਡਡ ਹ ੈਬਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ ਿੱਚ ਬਕਹੜੇ ਪ੍ੜਾਅ ’ਤ ੇਹੋ। ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਪ੍ਬਹਲਾਾਂ ਪ੍ ਰ ੇਕਰ ਚੁਿੱਕੇ ਹ ੋਉਹ ਨੀਲੇ ਰੂੰਗ ਬ ਿੱਚ ਬ ਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ/ਬਕਬਰਆ (ਬਜਸਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਿੱਗ ੇ

ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ੇਗੀ) ਨਾਰੂੰਗੀ ਰੂੰਗ ਬ ਿੱਚ ਹੋ ੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਕਸ ੇਖੇਤਰ ਦਾ ਰੂੰਗ ਸਲੇਟੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਬਕ ਜਦੋਂ 

ਤਿੱਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਪ੍ਿੱਛਲੇ ਸਕੈਸ਼ਨ ਪ੍ ਰ ੇਨਹੀ ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਪ੍ਹੁੂੰਚਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ੇਗੀ।  

 

ਹੋਮਪ੍੍ੂੇਜ ਦੇ ਉ ਪ੍ਰਲੇ ਬਿਹ ਸੇ ਬ ਿੂ  ੂਚ ਤੁਹਾਨ  ੂ  ੂ ਿਇ ਕ ਗੋਲਾ ਬ ਖਾਈ ਦ ੇੂੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਰ ਕੀ ਨ  ੂ  ੂ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜ ੂੇ ਾੂਂ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਰ ਬਕਬਰਆ ਨ  ੂ  ੂ ਪ੍ ੍ਰਾ ਕਰੋਗੇ ਗੋਲਾ ਹਰ ੇਰ  ਗ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ੂੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨ  ੂ  ੂ ਿਦ ਸਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 

ਬਕ  ਨਾਾਂ ਬਿਹ ਸਾ ਪ੍ ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਿ  ਲੇ “ਕੌਨਟੀਗਨਊ ਪ੍ਰੋਿੂਰਾਮ ” ਿੂਟਨ ’ਤੇ ਕਬਿਲ ਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪ੍੍ਣੇ ਮੌਜ ਦਾ 

ਸੈਸ਼ਨ ਨ  ੂ  ੂ ਜਾਰੀ ਿਰ ਖ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

 

     
 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ ਕਿ, ਇਿੱ ਸਸ਼ੈਨ ਪਰੂਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਸ਼ੈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋ ਤਿੱ ਤੁਹਾਨੂੂੰ 24 ਘੂੰਟੇ ਲਈ ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ ਪਏਗੀ।   

 

ਹਰ ਪ੍ੂੰਨੇ ਦੇ ਉਿੱਪ੍ਰਲੇ ਸਿੱਜ ੇਕੋਨੇ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਤੂੰਨ ਲਾਈਨਾਾਂ ਬ ਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਾਂ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਣੁਨਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੀਨ ੂੰ  ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਗੇਾ। ਮੀਨ ੂੰ  

ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਨਾਮ, ਕਸਰਤ, ਰੈਸੇਪ੍ੀਆਾਂ, ਕਾਰਿਜ਼ ਐਾਂਡ ਕੈਲਜ਼, ਟੀਚੇ, ਬਸਹਤ-ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਨਤੀਜੇ, ਦ ਾਈਆਾਂ, 

ਸੈਬਟੂੰਗਸ, ਅਤੇ ਲੌਗਆਉਟ ਕਰਨ ਤਿੱਕ ਅਸਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ੇਗੀ।   

 

ਉਿੱਪ੍ਰਲੇ ਖਿੱਿ ੇਕੋਨੇ ਬ ਿੱਚ ਹੋਮ ਆਈਕਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਬਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਹਮੋਪ੍ੇਜ ’ਤੇ  ਾਪ੍ਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
5. Exercise 
You can begin an exercise session at any point during the programme by selecting the Menu button, 
and then Exercise - or by clicking on the Person icon on the navigation bar at the bottom of the 
screen.  
 
Choose whether you want to do the easy, medium, or hard version of the workout. Once you’ve 
selected the difficulty level, you will be guided through a workout, consisting of 12 different exercises 
separated by short rests. You will be able to pause/stop at any point, and can skip any exercises 
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that you can’t, or don’t want to do. It is recommended that you be active most days, and the more 
often you do them the easier these exercises will become!  
If you have any concerns, or have any other health conditions that may affect your ability to take 
part in physical activity, then talk to your healthcare team before you start using this function. 
 

5. ਕਸਰਤ 

ਮੀਨ ੂੰ  ਿਟਨ, ਅਤੇ ਬਿਰ ਕਸਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕ ੇ - ਜਾਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹਠੇਲੇ ਬਹਿੱਸ ੇ ਬ ਿੱਚ ਨੇ ੀਗੇਸ਼ਨ ਿਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਨ ਆਈਕਾਨ ’ਤੇ 

ਕਬਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਕਸਰਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

 

ਇਹ ਚਣੋੁ ਬਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਸਰਤ ਦਾ ਅਸਾਨ, ਮਿੱਧਮ, ਜਾਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰ ਪ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। ਮਸ਼ੁਕਲ ਦ ੇਪ੍ਿੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, 

ਕਸਰਤ ਬ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਬਜਸ ਬ ਿੱਚ 12  ਿੱਖੋ- ਿੱਖ ਕਸਰਤਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇ ਬ ਚਕਾਰ ਛੋਟ ੇ

ਬ ਸ਼ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਦ ੇ ੀ ਰਕੋਣ/ਿੂੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ੋਗੇ, ਅਤ ੇਅਬਜਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਛਿੱਡ  ੀ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜ ੋ

ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰਦੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਦਨਾਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹ,ੋ 

ਅਤੇ ਬਜੂੰਨੀ  ਾਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ ਕਸਰਤਾਾਂ ਕਰੋਗੇ ਓਨੀ  ਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਸੌਖੀਆਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ! 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਬਚੂੰਤਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਬਸਹਤ-ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਅਬਜਹੀ ਕਈੋ ਹੋਰ ਸਬਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਬ ਧੀਆਾਂ ਬ ਿੱਚ ਬਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਬ ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਫ਼ੂੰਕਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਬਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ।ੋ 

 

6. Recipes 
A list of healthy recipes is available to view. Click on the Menu button and then select Recipes, or 
click on the Chef icon on the navigation bar at the bottom of every page. You can filter recipes by 
meal type to help you find the right recipe for you. Please note, recipes are in English. 
 

6. ਰੈਸਪ੍ੀਆ ਂ

ਬਸਹਤਮੂੰਦ ਰੈਸਪ੍ੀਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ ਚੀ  ੇਖਣ ਲਈ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੈ। ਮੀਨ ੂੰ  ਿਟਨ ’ਤ ੇਕਬਲਿੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬਿਰ ਰੈਸਪ੍ੀਆਾਂ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ,ੋ ਜਾਾਂ 

ਹਰ ਪ੍ੂੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਬਹਿੱਸੇ ਬ ਿੱਚ ਨੇ ੀਗੇਸ਼ਨ ਿਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੈਿੱਿ ਆਈਕਾਨ ’ਤੇ ਕਬਲਿੱਕ ਕਰ।ੋ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰੈਸਪ੍ੀ ਲਿੱਭਣ ਬ ਿੱਚ ਮਦਦ 

ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰੈਸਪ੍ੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੋਜਨ ਦੀਆਾਂ ਬਕਸਮਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬਫ਼ਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਬਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ,ੋ ਰੈਸਪ੍ੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਬ ਿੱਚ ਹਨ। 

 
7. Tracking your lifestyle  
Within the App you can record your mood and how well you have slept each day by using the 
emotion icons on the Homepage. You can also input the amount of water you drink on a daily basis 
and see how many steps you have done. This can be useful to help you track your progress. 
 
To track your steps either add this information manually at the end of each day, by clicking on the 
Person icon on the navigation bar at the bottom of the page, or automatically by linking the App to 
your device’s activity tracker (this function will only work for devices that can track steps using 
Google Fit or Apple Health).  
 

7. ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਨਸ਼ਲੈੀ ਨੰੂ ਟਰਕੈ ਕਰਨਾ  

ਹੋਮਪ੍੍ੂੇਜ ’ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਈਕਨਾਾਂ ਨ  ੂ  ੂ ਰਤ ਕੇ ਐਪ੍੍ ਦੇ ਅ  ਦਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪ੍੍ਣਾ ਬਮਜ਼ਾਜ ਅਤ ੇਇਹ ਬਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਬਕ 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਕ  ਨੀ ਚ  ਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੁਿੂ  ੂਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍੍ੂਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ੂੀ ਇਨਪ੍੍ੂੁਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ

ਅਤੇ ਇਹ ੂੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ ਬਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਕ  ਨੇ ਕਦਮ ਤੁਰ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਰ ਕੀ ਨ  ੂ  ੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਆਪ੍੍ਣੇ ਕਦਮਾਾਂ ਨ  ੂ  ੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬਦਨ ਦੇ ਅ  ਤ ਬ ਿੂ  ੂਚ ਿਹ  ੀ ਾਂ, ਪ੍੍  ੂ  ੂਨੇ ਦ ੇਹੇਠਲੇ ਬਿਹ ਸੇ ਬ ਿੂ  ੂਚ ਨੇ ੂੀਗੇਸ਼ਨ 

ਿੂੂਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਨ ਆਈਕਨ ’ਤੇ ਕਬਿਲ ਕ ਕਰ ਕ,ੇ ਜਾਾਂ ਐਪ੍੍ ਨ  ੂ  ੂ ਆਪ੍੍ਣੇ ਬਡ ੂਾਈਸ ਦੇ ਐਕਬਟਬ ਟੀ ਟਰੈਕਰ ਨਾਲ ਬਲ  ਕ ਕਰ 

ਕੇ (ਇਹ ਫ਼  ਕਸ਼ਨ ਬਸਰਫ਼ ਉਨਹਾਾਂ ਬਡ ੂ ਾਈਸਾਾਂ ਲਈ ਕ  ਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ Google Fit (ਿੂ  ੂਿੂਲ ਗਿਫ ਟ ) ਜਾਾਂ Apple Health(ਐ ਪ੍ਲ 

ਹੈਲ  ) ਨ  ੂ  ੂ ਰਤ ਕੇ ਕਦਮਾਾਂ ਨ  ੂ  ੂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ) ਆਪ੍੍ਣੇ ਆਪ੍੍ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ  ੂ  ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ 
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8. Awards  
Throughout the programme you will receive awards when you reach certain milestones. The awards 
can be accessed through the Menu or by selecting the awards panel on your Homepage.  
 

8. ਇਨਾਮ  

ਪ੍ ਰ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ ਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਿੀਆਾਂ ਹਾਬਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਨਾਮ  ੀ ਬਮਲਣਗ।ੇ ਮੀਨ ੂੰ  ਦਆੁਰਾ ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੋਮਪ੍ੇਜ ’ਤੇ 

ਅ ੌਰਡਜ਼ ਪ੍ੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਇਨਾਮਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਬਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

  

9. Programme Support  
Programme Support (only available in English) is located in the Menu and provides additional 
information and advice.     
 
Book a Consultation: Choose a date/time for a telephone appointment with an English speaking 
Health Coach. You can invite a friend or family member to join the consultation to translate. 
Live Chat: Ask a question, and suggested answers will appear based on your key words.  
Group Chat: Discuss anything related to the programme with other users and a Health Coach. 
Online Forum: Ask questions, swap recipes, and visit the Resources Library to download free 
templates to use at home.  
FAQs: Read regularly asked questions, use the search bar to find a relevant question more quickly.  
Contact Us: If you are having any issues please ask for help.  
 

9. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ  

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ (ਬਸਰਫ਼ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬ ਿੱਚ ਉਪ੍ਲਿਧ) ਮੀਨ ੂੰ  ਬ ਿੱਚ ਸਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ  ਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ     

 

ਮਸ਼ ਰਾ ਿੁਿੱਕ ਕਰ:ੋ ਇਿੱਕ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੋਲਣ  ਾਲੇ ਬਸਹਤ ਕੋਚ ਨਾਲ ਅਪ੍ੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬਮਤੀ/ਸਮਾਾਂ ਚਣੋੁ। ਮਸ਼ ਰੇ ਬ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਕਸ ੇਦੋਸਤ ਜਾਾਂ ਪ੍ਬਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਲਾਈ  ਚੈਟ: ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜ ਾਿ ਬ ਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।  

ਗਰੁ ਿੱਪ੍ ਚੈਟ: ਹੋਰ ਯ ਜ਼ਰਾਾਂ ਅਤੇ ਬਸਹਤ ਕੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਕਸ ੇ ੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰ।ੋ 

ਆਨਲਾਈਨ ਿੋਰਮ: ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛੋ, ਰੈਸਪ੍ੀਆਾਂ ਦਾ  ਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰ,ੋ ਅਤ ੇਘਰ ਬ ਿੱਚ  ਰਤਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਂਪ੍ਲੇਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 

ਲਈ  ਸੀਲੇ ਲਾਇਿਰੇਰੀ ਬ ਿੱਚ ਜਾਓ।  

ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱਛੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸ ਾਲ: ਬਨਯਬਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ੁਿੱਛੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸ ਾਲ ਪ੍ੜ੍ੋ, ਬਕਸੇ ਸਿੂੰਧਤ ਸ ਾਲ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਲਿੱਭਣ ਲਈ 

ਸਰਚ ਿਾਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ  

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ:ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਸਮਿੱਬਸਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਬਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਮੂੰਗੋ।  

 
10. Settings  
The Settings section is in the Menu tab, and includes:  
 
Notifications: Use the alarm icon to set notification alerts. Use the green tick/grey plus icon to choose 
which items you want displayed on your homepage.  
Account settings: Change your email address, update your name, set a new password, change the 
units used in the app, or upload a picture to your profile. There are also instructions on how to opt-
out of allowing us to use your data for the use of auditing the outcomes of the programme.  
Terms & Conditions: Read about the terms of use and what you can expect from us (English only).  
Privacy Policy: Learn how we keep your data private and secure.  
 

10. ਸੈਬਟੰਗਸ  

ਸੈਬਟੂੰਗਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨ ੂੰ  ਟੈਿ ਬ ਿੱਚ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  
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ਸ ਚਨਾ ਾਾਂ: ਸ ਚਨਾ ਅਲਰਟਸ ਸੈਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਆਈਕਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਚਣੁਨ ਲਈ ਹਰ ੇ ਬਟਿੱਕ/ਸਲੇਟੀ ਪ੍ਲਿੱਸ 

ਆਈਕਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ੋਬਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੋਮਪ੍ੇਜ ’ਤੇ ਬਕਹੜੀਆਾਂ ਆਈਟਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਦਰਬਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ।  

ਅਕਾਉਾਂਟ ਸੈਬਟੂੰਗਸ: ਆਪ੍ਣਾ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ ਿਦਲੋ, ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਾਂ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕਰ,ੋ ਨ ਾਾਂ ਪ੍ਾਸ ਰਡ ਸੈਿੱਟ ਕਰ,ੋ ਐਪ੍ ਬ ਿੱਚ  ਰਤ ੇਗਏ 

ਯ ਬਨਟਸ ਿਦਲੋ, ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਬ ਿੱਚ ਤਸ ੀਰ ਅਪ੍ਲੋਡ ਕਰ।ੋ ਇਸ ਿਾਰ ੇ ੀ ਬਹਦਾਇਤਾਾਂ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਬਕ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦੇ 

ਨਤੀਬਜਆਾਂ ਦੇ ਆਬਡਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ  ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਬਕ ੇਂ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ।  

ਬਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ:  ਰਤੋਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰ ੇਪ੍ੜ੍ੋ ਬਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਬਸਰਫ਼ ਅੂੰਗਰਜ਼ੇੀ ਬ ਿੱਚ)।  

ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਨੀਤੀ: ਇਸ ਿਾਰ ੇਜਾਣੋ ਬਕ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  ਗੁਪ੍ਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਬਕ ੇਂ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ।  


