
Ljudfiler på mac, iphone, ipad och ipod

Det går alldeles utmärkt att använda appleprodukter för att spela upp sessioner från MIUNs 
mottagning. Det som inte går, och som aldrig kommer gå, är att spola fram och tillbaks i ljudfiler 
man spelar upp samtidigt som man laddar hem dem. För att kunna spola fram och tillbaks i en 
ljudfil måste man först ladda hem och spara den.

Hamnar man i något som ser ut så här:

Så spelar man alltså upp en ”ström” samtidigt som den sänds från webbsidan. Denna går inte att 
spola fram och tillbaks i. 

I det här dokumentet visas först hur man hanterar ljudfilerna på Mac. Därefter visas hur man kan 
göra om man vill lyssna på filen på iphone/ipad/ipod. 



Att ladda hem en ljudfil

I safari, logga in på sidan, bläddra fram till och öppna den session som du vill ladda hem ljudfil för. 
Håll därefter ner ”ctrl”-tangenten och tryck på länken till ljudfilen:

Spara därefter filen på lämpligt ställe med lämpligt namn.

Om du planerar att vid senare tillfälle kopiera filen till iphone/ipad/ipod, kan det finnas en poäng 
med att spara filen i din ”Musik”-mapp.

När filen väl är sparad går den att spela upp och spola i med valfritt verktyg, såsom ljudspelaren i 
mac, itunes eller VLC.



Ljudspelaren

Minimialternativet är att använda ljudspelaren. Markera filen, gå upp i ”Arkiv”-menyn och välj 
”Överblicka”.

Du får då upp en minimal mediaspelare. Här kan du spola fram och tillbaks genom att trycka på 
tidslinjen.



Spela upp i iTunes

Föredrar du att spela upp med iTunes kan du trycka på itunes-knappen:

Därefter kan du spola fram och tillbaks genom att trycka på tidslinjen i iTunes.



VLC

Ytterligare ett alternativ är att använda VLC. Öppna då först VLC, gå till arkiv och öppna fil:

Du kan därefter spola fram och tillbaks i filen genom att trycka på tidslinjen:



Iphone/ipad/ipod

Det går även att lyssna på ljudfilerna på bärbara appleprodukter. Dock är detta ganska otympligt 
eftersom Apple insisterar på att allt som ser ut som en ljudfil måste hanteras genom iTunes. Det går 
därför t.ex inte att ladda hem en ljudfil genom att surfa till den på sin läsplatta (den öppnas då som 
en ström som inte går att spola i som beskrivs i början av dokumentet). Istället måste man först 
spara den på datorn och sen ”synkronisera” den via iTunes.

Om du redan vet hur du gör för att synkronisera musik via itunes kan du fortsätta på det sättet. Det 
enda du egentligen behöver göra då är att kopiera ljudfilerna från mottagningen till din 
musiksamling på datorn och sen synkronisera som vanligt. 

Dock, eftersom itunes förutsätter att alla ljudfiler är musik kopierad från en skiva, så kommer den 
inte kunna identifiera en ”artist” eller ett ”album”, utan döpa alla sådana filer till ”media 
presentation”. 

Detta går att ändra genom att ”visa info” om filen:

Därefter kan du ge ett mer lämpligt namn:



Om du vill flytta filerna explicit, fil för fil, så behöver du ändra en inställning. På fliken 
”sammanfattning” i iTunes kan du ställa in att du vill hantera mp3-filer manuellt:



Öppna din externa enhet genom att trycka på dess ikon i iTunes.

Därefter kan du dra och släppa filer till ”Musik”-fliken:

När du dragit dit alla filer du vill ha så trycker du på ”Synkronisera”. Knappen är gråad ett tag 
medan filerna kopieras. När den blir som vanligt igen är det klart (du får inget meddelande).

Du kan nu hitta filerna under ”Musik” på din externa enhet.
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