Vejledning til iPhone og iPad
Brug af Zip Extractor til at downloade og bruge dit nye sprogkursus fra Romansk Hus
Når du har købt et sprogkursus som Mp3 download hos Romansk Hus, modtager du kort
efter en ordrebekræftelse på e-mail. I denne e-mail finder du det link, du skal bruge til at
hente kurset med. Men først skal du hente et gratis program fra Appstore. Beskrivelsen er
den samme for iPhone og iPad.
1. Gå til App Store fra dit skrivebord.
2. Klik i søgefeltet øverst og tastaturet dukker op. Skriv ”Zip extractor” og tryk på søg
knappen.
3. Installer Zip & RAR File Extractor Free. Det er en gratis App.
4. Nu går du tilbage til ordrebekræftelsen igen, som du har modtaget på mail. Du
finder downloadlinket og klikker på det.
5. Der vil nu komme et billede frem, hvor der står Åbn i ”Zip Extractor”. Klik her.
6. Du vil komme direkte over i Zip Extractor, hvor der dukker en Zip fil op. Klik på den
og herefter på ”Extract”, som vil komme frem.
7. Nu vil der fremkomme en ny mappe med samme navn, men som ikke er en zip-fil.
Klik på den. Herefter ser du mappen med din lektioner og navnet på det kursus, du
har købt. Klik på den og du vil komme ind til de enkelte øvelser.

8. Næste gang, du skal bruge dit kursus, klikker du på Zip Extractor ikonet på din iPad
eller iPhone og bruger kurset herigennem.
Go fornøjelse med dit nye sprogkursus 
Bemærk: Der findes også andre apps, du kan bruge til af pakke din zip fil ud. Nogle
koster penge. Hvis du f.eks. helst vil høre Mp3-lektionerne i din normale musik-app,
kan dette måske gøre ved brug af en anden gratis app WinZip. Vi har dog ikke
beskrevet brugen af denne.
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