
Vejledning til iPhone og iPad 

Brug af Zip File Viewer 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 email. I denne email findes det download link du 

bruger til at hente kurset med. Men først skal du hente et gratis program fra App 

Store. Beskrivelsen er den samme for iPhone og iPad. 

1. Gå til App Store fra dit skrivebord. Du bruger det blå ikon med et stort A i en hvid 

cirkel. 

2. Klik i søgefeltet øverst og tastaturet dukker op. Skriv ”zip file viewer” og tryk på 

søg knappen. 

3. Installer Zip File Viewer fra BYTO. Det er en gratis App. Når det er installeret kan 

du åbne det med følgende ikon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Nu går du tilbage til ordrebekræftigelsen du har modtaget på mail. Du finder 
download linket og kopierer det ved at holde fingeren på det. 

5. Åbn ZipFileViewer og klik på + 

 

 

6. Og derefter på download: 

 

 

7. Først sletter du den tekst der står i ”Input URL”‐feltet (i dette tilfælde ”http://”). 
Indsæt linket du tidligere har kopieret i ”Input URL”‐feltet. Det gør du ved at holde 
fingeren nede i feltet og trykker på det paste ikon der fremkommer. Tryk på 
download og vent: 

 

 



8. Der kan gå flere minutter afhængig af din download hastighed. Når det er færdigt 

vil du se kurset som en zipfil (kurset er zip-komprimeret for at formindske 

downloadtiden). Det vil se ud ca. som her: 

 

9. Tryk på zip-filen og du vil nu se mappen der indeholder hele kurset f.eks: 

 

 

10. Åbn mappen og du vil nu se hele kurset der består af et antal Mp3-filer og et 

skriftligt supplement som pdf-fil: 

 



 

 

11. Du trykker på lektion 1 for at begynde kurset. Og du trykker på pdf-filen for at se 

det skriftlige supplement. Du hører lektionerne og læser det skriftlige supplement 

fra ZipFileViewer App’en. Så hver gang du fortsætter kurset skal du åbne det via 

ZipFileViewer. 

God fornøjelse med dit nye sprogkursus… 

Romansk Hus 

 

Bemærk! I denne vejledning anvendes den gratis App ”Zip File Viewer” af BYTO. Der 

findes andres App’s du også kan bruge til dette og nogle koster penge. Hvis du f.eks 

helst vil høre Mp3-lektionerne i din normale musik App, kan dette måske gøres ved 

brug af en anden gratis App ”WinZip” af WinZip Computing LLC. Vi har dog ikke 

beskrevet brugen af denne. 

http://www.romanskhus.dk/shop/frontpage.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romansk Hus – lær sprog i bilen 

Sprogkurser på cd og Mp3 download i flere sprog. Spansk, italiensk, fransk, 

engelsk, tysk, portugisisk, brasiliansk og thai. 

http://www.romanskhus.dk/shop/frontpage.html
http://www.romanskhus.dk/shop/frontpage.html
http://www.romanskhus.dk/shop/spansk-5c1.html
http://www.romanskhus.dk/shop/italiensk-2c1.html
http://www.romanskhus.dk/shop/fransk-8c1.html
http://www.romanskhus.dk/shop/engelsk-16c1.html
http://www.romanskhus.dk/shop/tysk-18c1.html
http://www.romanskhus.dk/shop/portugisisk-20c1.html
http://www.romanskhus.dk/shop/brasiliansk-25c1.html

