Kopiera mp3-bok till
telefon eller
mp3-spelare
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Överföring till mp3-spelare/telefon
1. Skapa en mapp på din dator, exempelvis skrivbordet.
Döp mappen till bokens titel.
2. Lägg in skivan i datorns cd-öppning.
3. Välj "Öppna mappen för att visa filerna" via det program
som kommer upp. Om det inte fungerar kan man gå via
"Den här datorn" och klicka på skivan som ligger under
"Enheter med flyttbara lagringsmedier"
4. Markera alla filerna i mappen, genom att hålla nere ctrloch A-tangenten samtidigt. Högerklicka på filerna och välj
"Kopiera".
5. Leta upp mappen med bokens titel som ligger på
skrivbordet och klicka på den.
6. Högerklicka på den tomma mappen och välj "Klistra in".
När kopieringen är slutförd kan du ta ur skivan ur datorn.
7. Anslut din telefon till datorn, via usb-kabeln.
8. Välj "Öppna mappen för att visa filerna" via det program
som kommer upp.
9. Markera alla filerna i mappen med bokens titel, genom att
hålla nere ctrl- och A-tangenten samtidigt.
10. Högerklicka på filerna och välj "Kopiera".
11. Högerklicka på mappen i din telefon och välj ”Klistra in”.

Överföring till iPhone
1. Starta iTunes i din dator. Om du inte har programmet kan
det hämtas på www.apple.com/se/itunes.
2. Sätt i mp3-skivan i datorn.
3. Gå in i menyn ”Arkiv” i iTunes. Välj ”Lägg till mapp i
biblioteket”.
4. Leta upp mappen med mp3-boken som du vill föra över
och klicka på ”Välj mapp”. Nu läggs ljudboken in i iTunes.
Det tar någon minut.
5. Mp3-boken med alla filer hamnar automatiskt i
avdelningen ”Musik” och ”Låtar” i menyn. Om mp3-boken
är i AAC-format hittar du den i avdelningen ”Ljudböcker”.
6. Koppla in din iPhone till datorn. Din iPhone ska nu dyka
upp i iTunes som en ikon .
7. Markera alla filer som ligger i mappen ”Musik” eller ”Låtar”
genom att klicka på det första spåret, hålla nere ”Shift” och
klicka på det sista spåret. Vänsterklicka med musen och
dra ikonen för filerna till din iPhone.
8. Filerna kommer att skickas över till din iPhone. Det tar
några minuter. Klicka på mata ut

när det är klart.

9. Nu ligger boken i din iPhone under ”Album” och/eller
”Låtar”.

Ändra till ljudboksfunktion i iPhone
1. Klicka på ikonen iPhone

i programmet iTunes.

2. Välj ”På denna iPhone”.
3. Markera alla filer som ligger i mappen ”Musik” eller ”Låtar”
genom att klicka på det första spåret, hålla nere ”Shift” och
klicka på det sista spåret. Högerklicka på mp3-filerna i
iTunes.
4. Välj "Visa info".
5. Välj fliken "Alternativ".
6. Välj medietypen "Ljudbok".
7. Sätt "Kom ihåg plats" till Ja.
8. Kryssa i "Hoppa över vid blandning" och välj ”Ja”. Detta
för att undvika att ljudboksavsnitten spelas upp när du
lyssnar på blandade låtar. Klicka på ”OK”.
9. Nu bearbetas filerna, det tar några minuter.
10. Filerna finns nu i mappen ”Böcker” i vänstermenyn.
11. Klicka på mata ut

.

12. I din iPhone hittar du mp3-boken i mappen ”Musik” under
avdelningen ”Ljudböcker”.

