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Steg 1: Logga in med ditt användarnamn och lösenord

När du beställde din språkkurs så fick du ett e-mail av oss med dina inloggningsuppgifter för din 
språkkurs. 

Ett tips: 
Du kan spara sidan för språkkursen som ett bokmärke i din webbläsare. Då kan du snabbare 
öppna kursen när du vill använda den. 

Steg 2: Öppna språkkursen

Du är nu inne på dina personliga sidor. Här kan du välja vilken kurs du vill använda. 

Om du har beställt ett komplett språkpaket så ser du länkar till de olika kursnivåerna. 
Grundkurs = Nivå A1/A2
Fortsättningskurs = Nivå B1/B2

Om du har beställt ett komplett språkpaket så rekommenderar vi att du börjar med Grundkursen 
(nivå A1/A2) och gör språktestet i början av kursen. Om dina språkkunskaper motsvarar t.ex. B1 
så meddelar programmet det, och du vet då vilken kurs du kan börja med. 

Klicka på länken 
för respektive språkkurs. 
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Steg 3: Lär dig språk med de dagliga uppgifterna 

När du startar kursen för första gången så måste du välja ett smeknamn.

Här kan du välja precis vad du vill. :-) 

Nu kan du välja: 

     1. Om du vill kan du få en kort introduktion för kursen med anvisningar om hur kursen, 
         metoderna och övningarna fungerar. 

I slutet av introduktionen kommer du till ett språktest. När du gjort det testet så startar kursen på din rätta 
kunskapsnivå. 

.       2. Vill du börja starta kursen direkt? 
          Klicka då på Starta kursen på steg 1!  

Lär dig språk med de dagliga uppgifterna: 
De dagliga uppgifterna för dig igenom hela språkkursen. 

   Har du frågor om din kurs?
   Hör då gärna av dig till vår kundservice: 
   support-se@17-minute-languages.com

     Börja din inlärning genom att kicka på 
     Träna på ord uppe till vänster. 

     Nu börjar inlärningen av ord och glosor. 
     De dagliga uppgifterna förnyas automatiskt varje dag. 

Klicka sedan i den röda rutan 
där det står OK

Nu startar din språkkurs.  
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