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Waar om die app te vind

Apple App Store Google Play App Store



Bl. 13 - App "Refresh"

Bl. 15 - Herstel vorige aankope 

Bl. 18 - Subskripsies

Bl. 20 - Terugbetalings

Inhoud

Bl. 4  - Teken aan (log in)

Bl. 6 - Herstel wagwoord

Bl. 8 - Oefen

Bl. 11 - Eetplanne



Teken aan
Onseker oor hoe om aan te teken? 



Teken aan / Dien in (log in)

Volg die stappe aangedui hieronder:

1. Maak jou app oop. 
2. Kliek op "Skip."
3. Kliek op  Registreer.
4. Kliek op Log in.
5. Vul in jou epos adres
en wagwoord en kliek
daarna op LOG IN. 

1 2 3 4 5



Ja Nee

Herstel wagwoord
Het jy jou wagwoord vergeet, en nou is jy

onseker oor hoe om jou wagwoord te vervang? 



Herstel wagwoord

1. Begin asof jy wil inteken. Maak jou app oop. Kliek op "Skip."
2. Kliek op  Registreer en daarna op Log in.
3. Moet nog nie jou epos adres invul nie. Kliek nou eers op 
    "Vergeet Wagwoord."
4. Op die "herstel wagwoord" skerm, vul in jou epos adres. 'n  
    Boodskap sal op pop wat sê 'n epos is na jou toe gestuur.
5. Gaan na jou eposse. Maak die epos van Linda Kriel Fitness 
    oop en kliek op die blou skakel. Dit sal jou neem na 'n skerm 
    waar jy jou nuwe wagwoord moet in tik.
6. Maak jou app toe. Maak dan weer jou app oop.
7. Volg die stappe asof jy wil inteken, 
    maar die keer gebruik jou nuwe wagwoord.

Stap 4



Oefen
Of die oefeninge klank het?

Of jy die oefeninge kan "download?"

Wat om te maak as jy 'n grys skerm sien?

Wil jy weet:



Oefen

Alle videos is 1min of
korter en maak nie

gebruik van klank nie. 
 

Om die oefening se 
 skriftelike beskrywing

te sien, kliek op "i"

Indien jy nie altyd
toegang tot sterk wifi het
nie, kan jy die video's
aflaai sodat dit op jou
app gestoor word.

Kliek op die
"download" pyltjie.



Indien jy 'n grys skerm sien, inplaas van oefeninge, kyk of jy die resepte en
eetplanne kan sien?
Indien ja, probeer een of meer van die volgende:

Wat om te maak as jy 'n grys skerm sien?

Oefen:

Verwyder
install van
die app. 
Installeer
die app van
vooraf.

Teken uit.
Teken weer
in.

Maak seker al
jou App's is
opgedateer. 

"Restart"
jou foon.
Maak die
app oop. 

Indien nie, of indien jy steeds nie regkom nie, 
stuur vir LK Fitness 'n Whatsapp (078 040 4297) 
met verduideliking en 'n skermfoto van jou probleem.



Eetplanne

Watter eetplanne is beskikbaar op die app?

Of jy die spyskaart vooruit kan sien?

Watter plan om te kies?

Wil jy weet:



Eetplanne

Detox + 3 eetplanne Resepte vir die + volgende week Watter plan om te kies

Indien jy nie volgende week se 
resepte sien nie, "refresh" jou app.



"App Refresh"

Hoe om jou app te "refresh?"

Wil jy weet:



Wanneer jy jou app refresh, verseker dit dat jy die nuutste inhoud sien.

1) Kliek op "Home"
- Trek jou vinger van bo tot onder op die skerm.
- Jy sal blou kolletjies op jou skerm sien wat beteken die app refresh.

2) Kliek op "Oefen"
- Trek jou vinger van bo tot onder op die skerm.
- Jy sal blou kolletjies op jou skerm sien wat beteken die app refresh.

"App Refresh"



Herstel vorige aankope

Wat om te doen wanneer jy nie in jou app

kan inkom nie, en die skerm sê "Herstel

vorige aankope" of Restore Purchase?"

Wil jy weet:



Herstel vorige aankope (Restore Purchase)

Kliek links bo-op die pyl/knoppie wat jou na die inteken blad neem. 
Vul in jou epos adres en wagwoord. Kliek dan op LOG IN. 

Indien jou skerm "herstel vorige aankope" wys...

Probeer eers die stappe:

Indien die 1ste opsie nie werk nie:
1. Maak jou app toe. 
2. Maak ook seker jou app hang of "hover" nie in die agtergrond nie. 
    - Vir Android fone: "Tap and hold on the application and swipe to the right". 
    - Vir iPhone: Maak die app toe, deur boontoe te vee en vee weer boontoe om al jou apps in  
      die agtergrond toe te maak. 
3. Maak weer jou app oop en gaan voort asof jy wil inteken.



Herstel vorige aankope (Restore Purchase)

Indien die 2de opsie nie werk nie, probeer een van die volgende:

Uninstall
die app. 
Install die
app van
vooraf.

Teken uit.
Teken weer
in.

Maak seker al
jou App's is
opgedateer. 

"Restart"
jou foon af.
Maak die
app oop. 

Indien jy steeds nie regkom nie, stuur vir LK Fitness 'n Whatsapp (078 040 4297) 
met verduideliking en 'n skermfoto van jou probleem.



Subskripsies

Hoe om jou subskripsie te kanselleer?

Waarom jou subskripsie hernu het, al het jy 

Nie jou app gebruik nie, of

Nie weer ingeskryf nie?

Wil jy weet:



Subskripsies
Let wel: Soos met alle apps, moet jy self jou subskripsie
gaan kanselleer op jou foon se settings. Nadat jy dit
gekanselleer het, sal dit onder "expired" geplaas word
soos in skermskoot 4. Elke app gaan voort met
aftrekkings tot jy hom kanselleer, ongeag of jy dit weer
wou hernu of nie. Dit tel dan ook vir die LK Fitness app.

Settings om jou purchases te sien
(soos in 1-4 van skermskoot)
App store waar jy geregistreer het
en bankbesonderhede opgelaai het

Indien jy jou subskripsie wil
kanselleer, gaan na een van die
volgended op jou foon: 

Apple App Store 
Google Play App Store

Ons kan nie namens jou die kansellasie
doen nie, maar ons kan jou verwys na: 

1 2 3 4

https://support.apple.com/en-za/HT202039
https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en


Terugbetalings

Hoe om jou terugbetaling te reël?

Waarom LK Fitness nie jou terugbetaling

kan reël nie?

Wat gebeur as jou app store nie jou

terugbetaling wil goedkeur nie?

Wil jy weet:



Terugbetalings

Apple phones - Apple App Store 
Android phones - Google Play App Store 

Indien jy ‘n terugbetaling wil organiseer, omdat jou subskrispie voort gegaan sonder
dat jy daarvoor beplan het, volg die stappe op hierdie webtuistes: 

Let wel:
Om rede die betaling direk by jou app store afgetrek is, moet jy so
spoedig moontlik die terugbetaling direk by hulle aanvra.

Ongeag van die navrae oor jou terugbetaling, kan ons ongelukkig
nie verantwoordelikheid neem vir enige terugbetalings nie.

https://support.apple.com/en-za/HT204084
https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=en


WhatsApp: 078 040 4297

 

Indien jy nogsteeds nie regkom nie, help ons graag!
 

 

Stuur vir LK Fitness 'n WhatsApp 

met verduideliking en 'n skermfoto van jou probleem. 


