


ИНСТРУКЦИИ ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ЗА НАЧИНАЕЩИ ОТ ROSETTA STONE!

За да започнете да учите новия си език трябва само да 
изпълните няколко лесни стъпки:





Влезте на адрес: 
Закупил потребител - https://academico.rosettastoneclassroom.com/
За демо достъп - https://academicotrial.rosettastoneclassroom.com/
* Препоръчително е използването на браузър        Google Chrome.

В горния ляв ъгъл на екрана въведете вашите потребителско име и парола. След въвеждането им 
натиснете „Sign in”.

1.

2.

На екрана пред Вас ще се визуализират три менюта. За стартиране на обучението изберете 
„Launch Rosetta Stone® Foundations“.

3.



Системата изисква  да обновите Adobe Flash Player до най-актуална версия.4.

Изберете „Continue“.5.



Ситемата изисква предоставяне 
на информация за ползвателя и, 
с цел коректното Ви оценяване. 
Следва     „Continue”.  

6. Стартиране на обучението. 



7.

1. Кликнете на 
втората иконка 
в долната част 
на прозореца.

2. Изберете „Allow” 
и „Remember”.

3. Кликнете на 
иконката с микрофон 
в долната част 
на прозореца.

4. От падащото меню 
изберете вашия 
микрофон.

Ако използвате лаптоп 
с вграден микрофон 
изберете “Default”.

Следват настройки на Вашия микрофон. Отваряйки се нов прозорец на екрана Ви е възможно 
браузърът да иска разрешение за използване на микрофон - Разрешете! Продължете със стъпките 
описани в изображението за коректно изпълнение.
Следва     „OK”. 



Ще видите списък с устройства, от които трябва да изберете вашия микрофон.8.



Време е да тествате микрофона и слушалките си. След като чуете кратък звук 
изговорете цифрите 1, 2, 3, 4, 5. Скалатa трябва да реагира при активен и работещ микрофон. Ще се 
визуализира ограденият в червено текст, за да запазите настройките натиснете „Continue”.

9.



Време е за първи урок. Желаем Ви успех! 
Приятно учене!

10.





Следваща стъпка „Work and School”. 3.

Свалете приложението          Rosetta Stone за вашето устройство.1.

Отворете приложението и изберете „Sign in”.2.



Въведете вашите данни за достъп. 
1. Username ................ NEXT
2. Password ................ NEXT
3. Namespace 

academico (закупил потребител)     NEXT 
academicotrial (за демо достъп)     NEXT 

4.

academicotrial (за демо достъп)



Готово! Време е да започнете първият си урок!5. МИНИМАЛНИ СИСТЕМ-
НИ ИЗИСКВАНИЯ 
НА РОЗЕТА СТОУН ЗА 
ОНЛАЙН АБОНАМЕНТ:
Операционна система 
(еднa от следните):

• Windows: Windows 7, Windows 
8, *Windows 10 или по-нова 
версия 1020

• Mac: Snow Leopard, Lion, 
Mountain Lion (OS X 10.6 или 
по-нова версия); OS X 10.7 Lion 
или по-нова версия

• Internet Explorer 7, Firefox 4, 
Safari 5, Chrome 11 или по-нова 
версия

• Adobe Flash Player версия 10.3 
или по-нова версия

• На Mac: Intel Core™ Duo 1.33GHz 
или по-бърз процесор

• На Windows: 33GHz или 
по-бърз процесор 
x86-съвместим процесор 
или Intel® Atom™ 1.6GHz 
или по-бърз процесор 
за преносими устройства

• 1 GB RAM или повече

• Високо скоростна интернет 
свързаност 
(най-малко 768Kbps)

• 1024 x 768 резолюция 
        на екрана



Тел: 0700 18 882 
Имейл: info@academico.bg
Уебсайт: academico.bg

АКО ИМАТЕ ВЪПРСИ ИЛИ НУЖДА 
ОТ СЪДЕЙСТВИЕ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ 
ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.


