Göra klar datorn för start

Logga in på sidan:
h ps://academicase.rose astoneenterprise.com/en‐
US/portal

Klicka på First Time User

Klicka på System Readiness

E fönster öppnas där man ska kontrollera a syste‐
met är redo. (Om alla är markerade med grön bock
kan du hoppa vidare ll steg 8).

Följ instruk onerna på skärmen för a uppdatera din
dator. (Det kan vara så a skolans dator är låst. Kon‐
takta i så fall IT‐ansvarig på skolan)

Första gången som du startar Rose a Stone behöver
du installeras ”tal‐komponenten” (Speech component).
Dubbelklicka för a starta installa onen. Leta upp filen
som du sparat, dubbelklicka för a köra den och följ in‐
struk onerna för a installera.

När du är klar så klicka på Check My System Again

När allt är bockar är gröna stäng fönstert eller fliken
och återgå ll Rose a Stone.

Återvänd ll Startsidan genom a klicka på Home i
menyn ll vänster på skärmen

Logga in

Skriv in di användarnamn (Password) och lösenord
(Username).
Klicka på Sign In

Välja kurs

Välj ljud typ:
Male för mansröst och Female för kvinnoröst och
bocka i Under 14? om det stämmer.

Välj nivå på språket och klicka på ConƟnue

Din startskärm kommer nu a visa sig och visar din
första lek on (Core Lesson).

Klicka på Launch RoseƩa Stone

Din startskärm visa dina framsteg på Rose a Stone.
En bock syns när du har klarat av en ak vitet (Ac vity)
och få klartecken a gå vidare.

Mikrofoninställningar

Skärmtyper
Para ihop bilder

Plugga in headset med mikrofon och hörlur. Välj din
mikrofon i listan. Fortsä ll Microphone Setup.

Placera headsetet med mikrofonen framför munnen

Klicka på ConƟnue för a starta. När tonen hörs säg
med normal röst: ”1, 2, 3, 4, 5”. Om det fungerar som
det ska så visas det.

Rose a Stone använder en rad skärmtyper för a
hjälpa dig a kombinera de nya ordens mening.

Klicka på den lilla bilden som passar ihop med ordet eller
frasen.

Välja bild
Klicka på bilden för a para ihop det talade ordet och
texten.

Skriv text
Skriv texten på datorn eller på tangenterna som syns
på skärmen.

Öva på aƩ tala
Prata in i mikrofonen.

För mer hjälp prata med din lärare.
Klicka på ConƟnue för a spara inställningarna.

Det finns också hjälpfiler a läsa på Rose a Stones web
under Support.

