
 

LES MILLS RELEASES APP 

 

Como usar? 

1. Download 

Efetua o download da app através do teu smartphone ou tablet num dos seguintes links 

(consoante o caso): Les Mills Releases iOS ou Les Mills Releases Android 

 

2. Login 

Já tens a app contigo? Boa! Agora, basta fazeres login com o mesmo email e password 

que usas habitualmente para acederes ao portal digital. De seguida, irás receber no 

teu email um código de autenticação (por favor verifica as pastas de spam e de lixo). 

Caso não resulte, certifica-te de que estás a usar o email correcto, e adiciona ainda 

‘noreply@lesmills.com’ à tua lista de remetentes seguros. 

 

3. App – em quantos dispositivos? 

Podes utilizar a app num máximo de 3 dispositivos, de forma a facilitar ao máximo o teu 

dia a dia! 

 

4. Que lançamentos estão disponíveis? 

Na primeira vez que acederes à app, vais conseguir aceder a todos os lançamentos 

activos dos programas que adquiriste ao longo dos últimos dois anos. Este é o conteúdo 

máximo que poderemos ter disponível na app com base nos nossos acordos de 

licenciamento, com vários proprietários de conteúdo. 

 

5. Com esta app, ainda é possível fazer o download das músicas e poder combinar 

playlists? 

Basta que visites o portal digital, como antes, e efetues download da música. Arrasta-a 

para o iTunes ou para outro media player e cria as tuas playlists como já fazias. No 

futuro, a possibilidade de se criarem estas misturas, poderá ser feita mesmo dentro da 

app. Mal podemos esperar! 

 

6. Porquê fazer o download para modo offline? 

Ao efetuares o download para offline, vais poder usar as notas coreográficas, 

masterclasses e músicas sem precisares de estar sempre contectado a uma rede wifi ou 

3G. Assim, vais poder aprender e estudar cada lançamento num autocarro, comboio ou 

mesmo no avião sem precisares de Internet. Ótimo, certo? 

 

7. O que significa fazer “pin”/ “marcar”? 

“Pin” num vídeo educativo ou de lançamento, permite-te adicioná-lo a uma página só 

com estas marcações. Funciona exatamente como quando crias as páginas de “Ver mais 

tarde” ou “Os meus gostos” para que possas aceder ainda mais rápido a estes materiais. 

 

8. A compra dos packs digitais passa a ser feita pela app? 

https://rink.hockeyapp.net/apps/aa808191f923444a91738deae9539979
https://rink.hockeyapp.net/apps/2a552d4daf9c4307a6a6d72c737b655b


Ainda não é possível, mas a Les Mills está a trabalhar ativamente para desenvolver esta 

ferramenta no futuro. Para já, efetuas o processo como sempre fizeste.7 

 

  



9. Durante quanto tempo os packs digitais ficam ativos? 

2 anos. Mas não te preocupes, poderás sempre fazer download das várias partes do kit 

antes do final deste período, de forma as possas continuar a usar. 

 

10. Ainda é possível imprimir as notas coregráficas? 

Claro que sim! É possível fazer download das notas pelo portal digital. De acordo com o 

vosso feedback, nos próximos lançamentos as letras vão ter um tamanho maior e o texto 

vai estar mais escuro para poder ser ainda mais perceptível.  

 

 

 


