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Ahol több gyermek tartozik egy szülőhöz, ott a (Mobilról) jobb felső sarokban a 3 kis összekötött négyzetre, 
majd a felhasználóváltásra bökve tudjátok kiválasztani, hogy melyik gyermeketek profiljába szeretnétek 
belépni. 
Számítógépről a jobb felső sarokban rögtön a felhasználóváltás kis ikonjára tudtok kattintani (két fej félig 
kitakarja egymást)



A gyermekek kihúzása az órákról az alábbi módon lehetséges: A kezdő képernyőn a bejelentkezés órára után a
bejelentkezéseimre bökve megjelennek a következő két heti bejelentkezések. Ott a megfelelőt kiválasztva, majd
a törlés gombra bökve törölhető a gyermek az adott óráról!



Ha pótlásra szeretnétek bejelentkezni, akkor a kezdő képernyőn a bejelentkezés órára bökve lehet kiválasztani 
a megfelelő órát és az óra melletti [Foglalás] gombra bökve tudtok bejelentkezni rá. 
Alapból az összes olyan óra meg fog jelenni, melyre érvényes bérletetek van, a Helyszínt [Minden helyszín] és 
az Óratípust [Minden foglalkozás] a legördülő menüben tudjátok szűkíteni. Alatta a napokra is tudtok keresni, 
amennyiben bejelölitek valamelyik jelölőnégyzetet. A foglalkozások előtti „F” Füredet, a „S” Sümeget jelöli!



Pisiltető szülőnek a Szilvinél kell jelentkeznetek ebben az évben a 30/426-12-68-as számon 8.00-14.00-ig, 
azonban a MotiBroban is meg fogjátok tudni nézni, hogy van-e pisiltető már az adott órán. Ezt a következőképp
tudjátok megtenni: A kezdőképernyőn a [Naplóm] gombra bökve bejön a mozgásnapló, ahol kis zöld emberkék 
jelzik azokat az órákat, ahová be van jelentve a gyermek. Itt kiválasztva a megfelelő órát alul megjelennek a 
részletes adatok, ahol az Oktatói jegyzetnél láthatjátok a PISILTETŐ-t. (Ha nincs bejelentkezve senki, akkor 
üres lesz.) Itt fogjuk jelezni a nyílt órát vagy a fényképezést is. 



A bérleteiteket a kezdő oldalon lévő 4 vonalkára, majd a [Bérleteim] gombra bökve érhetitek el. Itt tudjátok 
megnézni, hogy még hány alkalom van a bérletből, hogy mikor vettétek és meddig érvényes, illetve itt látjátok 
azt is, hogy mely órákra van már „zárolva” belőle alkalom. Az érvényesség az első felhasznált alkalomtól indul.



A tavaly is hozzánk járó gyermekeknek elkezdtük feltölteni a képeit, azonban ebben a Ti segítségeteket is 
kérjük. A 3 kis összekötött négyzetre, majd a gyermek neve melletti sorban lévő lefelé nyilacskára bökve a 
profilom menüt kell kiválasztani, ahol megjelennek az alapadatok. Itt tudtok fényképet feltölteni! Annyit 
szeretnénk kérni, hogy ez egy közeli és lehetőleg úszósapkás kép legyen. Akár első alkalommal az öltözés 
végén az öltözőben is készülhet róluk egy ilyen! 



Aktuális havi fizetendő összeg megnézése: 

Számítógépről: 
Kattints a beállításaim felirat melletti nyilacskára!

Kattints a Profilra feliratra!



Ezután ezt a képernyőt látod: 

Görgess lefelé amíg ezt nem látod: 



Aktuális havi fizetendő összeg megnézése: 
Telefonról: 
 Kattints ide:                                                                        Kattints a beállításaim felirat melletti nyilacskára!      

         Kattints a Profilra feliratra!                                            



Görgess lefelé! Amíg ezt nem látod:


