
אפליקציית-והרשמה לחוגיםמדריך התקנה 



למסךנכנסים לאתר המועדון ועוברים 

"(רוקה קיר טיפוס"חפשו בגוגל )

הנמצא  " מערכת שבועית ומחירון"< 

בסרגל הכלים למעלה



גוללים למטה את 

הדף ולוחצים על 

כפתור הרכישה



"חדשלקוח"עללוחצים

:דגשים חשובים

.בנפרדואתם רושמים מספר אנשים לחוג יש לבצע הרשמה עבור כל אחד במידה •

טלפונית , אם המתאמן כבר מנוי ברוקה יש לבצע את השינוי ישירות מול המועדון•

.או ישירות בקבלה

.  ההחזר יחושב מתאריך תחילת החוג( חוג+מנוי)במידה ויהיה צורך בהחזר כספי •

שימו לב ניתן להחליף לעברית



"התחל"הכפתורעללוחצים



:של המתאמן בחוגממלאים את כל הפרטים 

אישור שליחה יאפשר  *

לנו להעביר לכם 

פרטים ולשמור על  

.  קשר רציף

מבטיחים לא לשלוח  

...שטויות

מחייבת מייל עבור המערכת •

.  ההרשמה 

לשים מייל של אחד ניתן •

קייםההורים במקרה ולא 

המייל ישמש עבור העברת  •

הודעות וקבלות  

אין אפשרות להשתמש •

באותה הכתובת עבור שני 

.מתאמנים שונים



:מהרשימההרצויהמוצראתבוחרים



ממלאים את כל הפרטים כנדרש ומשלמים



בסיום תהליך התשלום ישלח  

אליכם מייל עם פרטי ההתחברות 

לינק להורדת + שלכם 

.האפליקציה

מייל שהזנתם-שם משתמש

המערכת תפיק לכם-סיסמא

לאחר קבלת המייל יש ליצור  **

ואנחנו נדאג  הרוקהקשר עם 

. לשבץ אתכם לחוג בהתאם

במקביל יש להוריד את  

.  האפליקציה בלינק המצורף



בסיום תהליך ההורדה יופיע  

במסך ארבוקסאייקון של 

.  הפלאפון שלכם

.יש ללחוץ אליו ולהיכנס למערכת



בכניסה האפליקציה תדרוש ממכם  

להתחבר עם הפרטים שקיבלתם  

:במייל

מייל שהזנתם. 1

סיסמא שהמערכת הפיקה לכם. 2



!אתם חלק ממועדון רוקה! זהו

.  בכפתור האדום תוכלו לראות  את לוח השעות של המועדון•

:במסך הראשי תוכלו להתעדכן ב•

הודעות שישלחו מטעם המועדון•

הצהרת  )הודעות שאפליקציה תקפיץ בנוגע לפערים שיש•

(קורונה/בריאות

.כרטיסייה תוכלו להתעדכן בתוקף שלו/במידה ורכשתם מנוי•



:המועדוןהשעות של לחיצה על הכפתור האדום תוביל לפתיחת לוח 

רשום  יכמו שציינו המועדון , כעת תוכלו לראות את לוח השיעורים•

.אתכם באופן אוטומטי לחוגים

ניתן פשוט ללחוץ , במידה ואתם רוצים לעדכן שלא תוכלו להגיע לחוג•

,  ניתן לבטל  הגעה עד שעה לפני האימון. CANCEL-על כפתור ה

. לאחר מכן המערכת לא תאפשר

:כרטיסיה בנוסף לחוג/בעלי מנוי

כרטיסיה ואתם מעוניינים להירשם לשעות /במידה ועשיתם מנוי •

טיפוס במהלך השבוע

.BOOK–מתבצע על ידי לחיצה על כפתור ה הרישום •

.שעות לפני48-ניתן להירשם לטיפוס חופשי מ•

ניתן לבטל הגעה עד שעה לפני•

<  במידה ותבטלו באיחור או תרשמו ולא תגיעו ** 

המערכת תחסם ולא תוכלו  פעמים באותו החודש 3-יותר מ

שלושת החיסורים  , להירשם עד הסדרת המצב מול המועדון

(.  מנוי שבוע, כניסות3-כרטיסיה)יורדו לכם מהמנוי



בכל זמן נתון תוכלו להתעדכן  

:במצב המנוי שלכם

המנוי  תוקף -

מספר כניסות  -

(כרטיסיות בלבד)*שנשארו

.מצב הרשמה לשיעורים-

בנוסף ניתן לעדכן את פרטי  *

פרטים  , המתאמן בכל זמן נתון

.  'וכופלא , מייל, אישיים



!!!מחכים לכם במועדון


