5-8. Windows XP
5. Markera alla filerna i mappen, t ex genom att hålla nere ctrloch A-tangenten samtidigt.
6. Klicka i menyn till vänster på "Kopiera de markerade
objekten".

Kopiera ljudbok till
mp3-spelare

7. En ny ruta kommer upp - leta upp mp3-spelaren och klicka på
den.
8. Klicka på "Kopiera". När kopieringen är slutförd ta ur usbkabeln.
5-8. Windows Vista
5. Markera alla filerna i mappen, t ex genom att hålla nere ctrloch A-tangenten samtidigt.
6. Högerklicka med musen och välj ”Kopiera”
7. Öppna mp3-spelaren via ”Start”, ”Dator” och ”Mp3-spelare”.
Välj den mapp filerna ska ligga i mp3-spelaren.
8. Högerklicka med musen och välj ”Klistra in”. När kopieringen
är slutförd ta ur usb-kabeln.

Borgholms bibliotek

Överföring av mp3-bok till mp3-spelare

Överföring av cd-skivor till mp3-spelare

1. Skapa en mapp på din dator, exempelvis skrivbordet. Döp
mappen till bokens titel.

Om du har vanliga cd-skivor måste de först konverteras till mp3format. Det kallas att rippa. Ofta följer det med ett speciellt
program för detta med din mp3-spelare, annars kan du använda
Windows Media Player 10 eller senare. Programmet kan laddas
ned gratis här: (Ladda ner programmet)

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, t ex genom att hålla nere ctrloch A-tangenten samtidigt.

Starta Windows Media Player via ”Start” och “Alla program”. I
menyn överst i programmet finns ett antal flikar varav ”Rippa”
är en. Under ”Rippa” finns en liten pil och klickar du på den får
du upp en meny. Här kan du välja ”Format” och ”Bithastighet”.
Välj ”Mp3” och minst ”128 kbit/s”.
1. Lägg in cd-skivan i datorns cd-öppning.

5. Klicka i menyn till vänster på "Kopiera de markerade
objekten".
6. En ny ruta kommer upp - leta upp mappen som ligger på
skrivbordet och klicka på den.

2. Klicka på fliken ”Rippa”. Om inte rippningen startar
automatiskt, klicka på ”Starta rippning”.

7. Klicka på "Kopiera". När kopieringen är slutförd ta ur skivan
ur datorn.

2. När Windows Media Player har rippat klart kommer dina nya
mp3-filer att lagras i en mapp under ”Start/Mina
Dokument/Min Musik” i Windows XP eller i ”Start/Musik” om
du har Vista. Stäng Media Player.

8. Anslut mp3-spelaren till datorn, via usb-kabeln.

3. Öppna aktuell mapp

9. Dubbelklicka på ikonen med mp3-spelarens namn. Välj
"Öppna mappen för att visa filerna" via det program som
kommer upp.

4. Anslut mp3-spelaren till datorn, via usb-kabeln. (Stäng
dialogrutan som kommer upp).

10. Kopiera eller dra över filerna från din nya mapp på
skrivbordet till din mp3-spelare eller det program du använder.

