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Brukerveiledning App BOOST System 
 

Android-brukere 
 

Gå til Play Store og søk etter Boost System. Last ned appen 

 

 
 
Når du åpner appen kommer du til en side der det står «Logg inn» nederst. Ved første gangs 

bruk legger du inn nummeret ditt, klikker du på «Glemt passord» nederst. På noen telefoner 
er det litt klønete å få bort tastaturet. Du får det bort ved å klikke på ikonet nederst til høyre 

på tastaturet et par ganger. Du får nå en tekstmelding med ditt passord.  
 

Legg inn passordet ditt og klikk «Ferdig». Trykk deretter på brukeren din på skjermen Du er 

nå inne i appen! 
Hvis du møter på problemer her (hvis ditt mobilnummer ikke finnes eller liknende) skal du 
bare ta kontakt med oss så hjelper vi deg ☺ .  

 
Du har 3 menyvalg nederst i appen:  

 

Min side 
Her vil du se informasjon om ditt medlemskap, faktura og logg over besøk. I tillegg kan du 

klikke på menyen i høyre hjørne hvis du vil gjøre endringer på din profil (adresse, 
epostadresse, passord i appen osv) eller endre språk. Hvis du ønsker å logge deg ut av appen 

så finner du en utloggingsknapp i menyen oppe til høyre.   
 

Senter. 

Her finner du litt informasjon om oss. Du vil også finne en oversikt over når det er flest og 
færrest folk på trening.  

 
Booking 

Her finner du en oversikt over timer som finnes i timeplanen. Klikk på en time for å melde 

deg på. Klikk på en time du er påmeldt for å melde deg av. Hvis timen er full kan du sette 
deg på venteliste. Du vil da motta en sms hvis du får plass på timen.  

Litt avhengig av ditt treningssenter sitt oppsett så vil du også kunne kjøpe tilgang til timer i 



 

BoostSystem, tlf: 75198115, support@boostsystem.no 

denne løsningen. Du vil se dette enkelt ved at det står en pris når du ønsker å booke deg. I 
de tilfellene så vil du måtte betale direkte med VIPPS.  

 
  


