6. När importen är klar av alla cd-skivor går du till ditt
musikbibliotek genom att klicka på ”Musik” under
rubriken ”Bibliotek” i vänstra menyn. Här hittar du alla
dina importerade cd-skivor.
7. Nu är det bara att överföra till din iPod som ligger under

Kopiera ljudbok till
iPod/iPhone

”Enheter” i vänstra menyn.
8. Markera alla filer som ligger i mappen ”Musik” 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 iPod och rubriken ”Musik”.
9. Filerna kommer att skickas över till din iPod. Vänta på
att det är klart och klicka sedan på ”Mata ut”.
10. Titta på din iPod för att se när du kan koppla ifrån den.

Borgholms bibliotek

Överföring av mp3-bok till iPod/iPhone

Ändra mp3-böcker till ljudboksfunktion i iPod/iPhone

1. Anslut din iPod till datorn.

1. Markera och högerklicka på mp3-filerna i iTunes.

2. Lägg in skivan i datorns cd-öppning.

2. Välj "Visa info"

3. Öppna iTunes om programmet inte öppnas automatiskt.

3. Välj fliken "Alternativ"

4. Gå in i menyn ”Arkiv” och välj ”Lägg till mapp i

4. Välj medietypen "Ljudbok"

biblioteket”.
5. Leta upp mappen med mp3-boken som du vill föra över,
markera och tryck ”OK”. Nu läggs ljudboken in i iTunes.
6. Mp3-boken med alla filer hamnar automatiskt i
avdelningen ”Musik” under rubriken ”Bibliotek” i
vänstra menyn. Om mp3-boken är i AAC-format hittar

5. Sätt "Kom ihåg plats" till Ja.
6. För att undvika att ljudboksavsnitten spelas upp när du
lyssnar på blandade låtar, kryssa i "Hoppa över vid
blandning".
7. Dina mp3-filer kommer sedan att tolkas som
ljudboksfiler av iTunes och din iPod.

du den i avdelningen ”Ljudböcker”.
7. Nu är det bara att överföra till din iPod som ligger under
”Enheter” i vänstra menyn.

Överföring av cd-skivor till iPod/iPhones

8. Markera alla filer som ligger i mappen ”Musik” 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 iPod och rubriken ”Musik”.
9. Filerna kommer att skickas över till din iPod. Vänta på
att det är klart och klicka sedan på ”Mata ut”.
10. Titta på din iPod för att se när du kan koppla ifrån den.

1. Anslut din iPod till datorn.
2. Lägg in cd-skivan i datorns cd-öppning.
3. Öppna iTunes om programmet inte öppnas automatiskt.
4. iTunes kommer att hitta cd-skivan och fråga om du vill
importera, om inte klicka på ”Importera CD”. Vänta
sedan på att skivan konverterar ljudfilerna.
5. Upprepa proceduren för ljudbokens alla cd-skivor.

