
Kunjungi halaman berikut ini:
https://www.17-minute-languages.com/id/login/

Masukkan nama pengguna dan 
kata sandi yang tertera di email tadi.

Klik pada tombol „Masuk!“.

 T i g a  L a n g k a h  u n t u k  

 M e m u l a i  K u r s u s

 B a h a s a  A n d a

r

Langkah pertama: Masuklah ke halaman pribadi Anda

Setelah menerima pembayaran, kami telah mengirimkan email yang berisi kode akses menuju kursus 
online Anda.

Tips dari kami:
Anda bisa menambahkan halaman ini sebagai halaman favorit di browser Anda agar dapat 
mengakses kursus ini kapan saja dengan cepat.

Langkah kedua: Masuk ke kursus bahasa

Sekarang Anda sudah berada di halaman pribadi Anda.

Untuk yang memesan paket lengkap:
Anda akan melihat beberapa link menuju kursus dengan tingkat berbeda.
Tingkat dasar = Level A1/A2
Tingkat lanjut= Level B1/B2

Tips dari kami:
Jika Anda membeli paket lengkap, mulailah dengan kursus tingkat dasar (Level A1/A2).
Jika Anda sudah pernah mempelajari bahasa tersebut, ujilah kemampuan Anda dengan tes 
penempatan sebelum mulai belajar.

Klik link menuju kursus
bahasa Anda.
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Langkah ketiga: Belajar dengan tugas harian

Jika Anda baru pertama kali belajar dengan kursus kami, masukkan terlebih dahulu nama pengguna 
Anda.

Anda boleh memilih nama apa saja :).

Sekarang Anda mempunyai pilihan:

     1.  Anda bisa mengenali kursus kami lebih dalam jika Anda inginkan.

Pada akhir pengenalan kursus kami, Anda akan menemukan tes penempatan.
Di sana Anda bisa menguji kemampuan Anda.
Kursus akan dimulai setelah itu pada tahap yang sesuai dengan kemampuan Anda.

.       2. Anda ingin segera mulai belajar?
          Tidak masalah – klik saja pada link di bawah ini:
          Saya ingin memulai kursus dari bab 1!

Belajar dengan tugas harian:

   
   Tips dari kami:
   Tim kami dengan senang hati akan membantu Anda jika mengalami kesulitan.
   Jika Anda masih mempunyai pertanyaan, kirimkan saja email ke:
   support-id@17-minute-languages.com 

   Mulailah belajar dengan satu klik di kiri atas pada:
   Belajar kosakata

   Dengan ini Anda akan mulai mempelajari kosakata 
   dan tugas harian akan berjalan dengan otomatis.

Masukan nama Anda.

Klik tombol berwarna merah
dengan tulisan: OK.

Mulailah kursus  bahasa Anda.
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