
-EZפתח את אפליקציה •
SHAPE

משתמש חדש  לחץ על •



המערכת תבקש ממך להקליד  •
מספר טלפון נייד כפי שמופיע  

ן'אוקסיגברישומי 

לאחר הקלדת הנייד לחץ אישור•



המערכת  , אישורלאחר שתלחץ •
(ספרות4)ובו קוד SMSתשלח לך 

הקוד נשלח אליך  –ויפתח חלון •
הבאלחץ .  בהצלחה



כעת עליך להקליד את הקוד •
אישורוללחוץ  SMSשנשלח אליך ב

במידה ולא הגיע קוד אחרי כדקה  )
חזור למסך הקודם והקש מספר נייד  

(שוב



!נרשמת בהצלחה•

תווים  4כעת עליך לבחור קוד בן •
.  ולהקליד אותו, שיהיה לך קל לזכור

זה הקוד שישמש אותך בכל פעם  
שתכנס לאפליקציה  



יפתח דף , לאחר שתקליד אותו•
.ובו מימין למעלה השם שלך

מצורפים עזרים זה דף ל•
להתנהלות מהירה וידידותית  

.  במנוי שלך

שלח לנו הודעה בלחיצה על לחצן 
בלחיצה , הטלפון משמאל למעלה

(  בראש הדף)השיעורים שלי על 
, יוצגו השיעורים אליהם נרשמת

יוצגו כל שיעורי  מערכת שעות ב
המועדון בשבועיים הקרובים ותוכל  

כאן  האזור שלי , להירשם אליהם
,  כדי שתוכל לעדכן פרטים אישיים

תראו הודעות הודעות מועדוןב
כמו החלפות של  , חשובות מאתנו

מנויים ומבצעים חדשים , מדריכים
.  'וכו



?איך נרשמים לשיעור

תחת  , השיעוריםמערכת ב•
בחר שיעור -הכל-קטגוריה 

אליו תרצה להירשם ולחץ  
הרשם

המערכת תפתח חלון בו •
תידרש להקליד את הקוד  

שלך על מנת לרשום אותך  
לשיעור שביקשת



תחת  , מערכת השיעוריםב•
תוכל  -מדריכים -קטגוריה 

לבחור מדריכה ולראות את  
כל השיעורים של המדריכה  

בשבועיים הקרובים



בלחיצה על סימן שפורפרת •
←(  משמאל למעלה)הטלפון 

-אפשרויות3יפתח חלון עם 

התקשר למועדון1.

לחיצה  -בקשה ליצירת קשר2.
תשלח לנו בקשה להתקשר  

אליך

לחיצה תפתח לך  -יצירת פנייה3.
חלון בו תוכל להקליד לנו  

למשל אם אינך מצליח  )הודעה 
לבטל או להירשם לשיעור 

(או כל הודעה אחרת, מסוים



בלחיצה על  , בדף הבית•
השיעורים שלי

עתידיים  תוכל לראות תחת 
את השיעורים העתידיים  

במידה ונרשמת-שלך 

את מועדפיםותחת 
–השיעורים המועדפים שלך 

כוכבבמידה וסימנת אותם ב
שלידם



תראו הודעות  הודעות מועדוןב

כמו החלפות של , חשובות מאתנו

מנויים ומבצעים חדשים , מדריכים

.  'וכו


