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Är du en stolt ägare till en alldeles ny iPod? Eller för den delen
kanske har en iPod sedan ett tag, men inte riktigt vet hur du får ut
det mesta av din lilla dyrgrip? Då är detta boken för dig. 

Vi går igenom allt från det absolut grundläggande du bör kunna
för att komma igång med din iPod, till de mer avancerade funktio-
nerna som förvandlar iPoden från en musikspelare till en egen liten
finjusterad värld med bilder, videoklipp, ljudböcker, podsändningar,
kalender, spel, kontakter, anteckningar och mycket mer.  

Låt iPod locka fram det bästa hos dig. 
Det är mycket enklare än du tror.
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Del 2 — ipod i praktiken

4. laDDa ner och föra över
Att få ner sin favoritmusik eller video i iPoden är lätt som en plätt! Allt du behöver göra är 
att ladda ner det du vill ha i iTunes först − för att sedan fylla din iPod med godheter.

iTunes är kort sammanfattat ett mediehanteringsprogram — man kan hantera musik, video, 
radiosändningar, podsändningar och iTunes Store-inköp med den. iTunes Store är Apples 
digitala medieshop med ett kort sagt massivt utbud. Där kan du hitta allsköns musik, 
videos, spel till iPod, ljudböcker och mer som du kan köpa eller ladda ner gratis. Det svåra 
med iTunes och speciellt iTunes Store är att försöka slita sig ifrån den — det finns mycket 
gott för såväl örat som ögat där, oavsett preferenser. 

a. itunes
iTunes håller koll på och organiserar den musik du har 
importerat, från till exempel dina cd-skivor, i ett så kallat 
bibliotek. Där kan du skapa spellistor, skriva in spår- eller 
albuminformation, betygsätta låtar med mera. När du  
sedan för över musiken till din iPod följer ändringar och  
betygssättningen med, och du kan välja att spela upp  
endast de högst betygsatta spåren, så att du slipper klicka  
dig igenom spår du inte har lust att lyssna på. 

Du börjar med att helt enkelt starta iTunes och mata in  
den cd du vill ladda ner spåren från i din dator. Läs mer  
om detta på nästföljande sidor.

iTunes hittar automatiskt album 
och spårinformation från 
Gracenotes databas när du 
matar in en cd. Så du slipper 
besvära dig med att fylla i 
basinformation.

För att få med bildmaterial 
gratis till dina importerade 
låtar, ta en titt på avsnittet 
Album- och singelomslag på 
sidan 45.
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1. Du får en förfrågan om du vill importera hela cd:n till ditt iTunes-bibliotek. Svarar du 
Ja (Yes) importerar iTunes alla spår till biblioteket. Om du vill välja specifi ka spår och 
klickar på Nej (No).

2. Om du valde att inte importera hela cd:n ska du nu markera det eller de spår du vill 
importera till iTunes genom att bocka för dem.

3. Klicka sedan på Importera CD (Import CD) i det nedre 
högra hörnet i iTunes för att importera de valda spåren. 
En rund, orange boll visas bredvid det spår som importeras 
samtidigt som spårinformation och förloppsindikator visas 
i det gula iTunes-fönstret längst upp i mitten. När ett spår är importerat visas en rund, 
avbockad grön boll bredvid spåret. När samtliga markerade spår är importerade kan 
du mata ut skivan.

4. Gå till biblioteket och klicka på Musik (Music). Där hittar du nu dina nyimporterade 
spår.
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5. Markera fl era spår genom att samtidigt hålla ner 
Kommando-tangenten på Mac-tangentbordet. 
Kommando är märkt med ett äpple och en ’’kring-
la’’, och dra dem sedan ner till iPod-ikonen i iTunes 
källista och släpp. Om du har många spår i bibliote-
ket och vill föra över samtliga till din iPod, kan du 
klicka på Redigera i menyraden och välja Markera 
allt (Edit, Select All). Då markeras samtliga spår och 
det är bara att dra iväg dem till din iPod.

6. Gå nu in i musikbiblioteket i iPod och du kommer 
att se de nyimporterade spåren. Sedan är det är bara 
att ta med dig musiken och njuta — eller vid behov 
rocka loss! Glöm inte att mata ut din iPod först 
genom att klicka på utmatningssymbolen i iTunes. 

Kom ihåg att samtliga spår du importerar till din iPod alltid kommer att fi nnas kvar iTunes 
under Musik (Music) i biblioteket i källistan, tills du själv tar bort dem från huvudbiblio-
teket. Detsamma gäller om du tar bort spår från enskilda spellistor i iTunes — originalspå-
ret kommer ändå att fi nnas kvar i Musikbiblioteket. 

I Windows håller du ner Skift-
tangenten när du vill markera 
fl era spår.

Konvertera fi lformaten till ACC 
för att få plats med mer i din 
iPod. Det påverkar inte spårens 
kvalitet, utan är ett mer effektivt 
sätt att komprimera fi ler på. 
Markera ett eller fl era spår, 
högerklicka och välj Konvertera 
markeringen till ACC	(Convert 
Selection to AAC).
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B.  itunes Store
För att kunna göra inköp och  ladda ner material från 
iTunes Store måste du först skaffa dig ett  Apple-konto. 
Detta är för att det ska gå enkelt och smidigt när du 
gör dina inköp så du inte behöver krångla med 
uppgifter varje gång du vill köpa något. 

Bra att veta om iTunes Store-inköp
• Inköpen från iTunes Store hamnar i ditt  iTunes-bibliotek.

• Du får bränna en spellista som innehåller köpta låtar till cd-skiva upp till sju gånger.

• Inköpta låtar kan kopieras till ett obegränsat antal iPod-spelare, och brännas ett 
obegränsat antal gånger på cd-skiva.

• En köpt låt kan kopieras och spelas upp på högst fem auktoriserade datorer, vare sig 
det är Mac eller pc.

• iTunes Store-inköp kan inte spelas upp på andra mp3-enheter, utan fungerar endast 
ihop med Apples iPod. Om du uppgraderar till  iTunes Plus (iTunes version 7.2), så 
kan du spela upp dina inköp med det nya formatet på andra musikenheter också.

• Du kan föra över iTunes Store inköp från din dator till din iPod och från iPod till en 
annan dator, något du inte kan göra med till exempel importerade cd-spår.

För att auktorisera en dator så att du kan spela upp de inköpta låtarna, klicka på 
Affär-menyn och välj Auktorisera dator (Store, Authorize Computer). Skriv sedan in 
ditt Apple-ID och lösenord, och klicka på Auktorisera (Authorize). Du märker om en 
dator inte är auktoriserad när du försöker spela upp en låt. Du får då ett meddelande 
med uppmaning att auktorisera datorn genom att skriva in Apple-ID och lösenord.

För att avauktorisera en dator så att dina inköpta låtar inte 
kan spelas på den (till exempel om du är på jobbet eller 
säljer datorn och inte vill att andra ska få tillgång till dina 
inköp), så klickar du på Affär-menyn och väljer 
Avauktorisera dator (Store, Deauthorize Computer).

Vet du att du kan  provlyssna 
på låtar, gratis, i iTunes Store? 
Nu vet du det! Dubbelklicka 
bara på det spår du är intres-
serad av.
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Om du redan har ett Apple-konto loggar du bara in 
med ditt Apple-ID och shoppar loss. 

Saknar du ett Apple-konto är det ingen fara. Det är 
mycket enkelt att  skapa ett nytt konto. Gör så här:

1. Öppna iTunes Store genom att klicka på iTunes 
Store i iTunes källista. Du fi nner den under rubriken Affär (Store).

2. Klicka på knappen Logga in (Sign in) i fönstrets övre högra hörn.

3. Du får nu upp en ruta där du kan logga in med ett existerande Apple-ID och 
lösenord, eller skapa ett nytt konto. Klicka på Skapa nytt konto (Create New 
Account).

4. Det nya kontot skapas i tre steg. Första sidan ger dig information om hur du får 
använda de nerladdade materialen från iTunes Store, samt ett användaravtal som 
du måste acceptera för att kunna gå vidare. Om du accepterar villkoren klickar 
du på Agree (Acceptera). Om inte klickar du på Cancel (Avbryt) och avbryter 
förfarandet. 

Om du har ett .Mac-konto 
kan du använda ditt 
existerande  Apple-ID och 
 lösenord för att logga in på 
iTunes Store. 
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5. Nästa steg blir att skapa det faktiska kontot. Skriv in den e-postadress du vill använda 
och hitta på ett bra lösenord. Observera att e-postadressen måste vara en aktuell 
adress som du faktiskt använder, eftersom dina köpbekräftelser och kvitton skickas 
dit! E-postadressen kommer också att bli ditt Apple-ID. I händelse av att du glömmer 
bort ditt lösenord när du ska logga in, så kan du nu skriva en fråga och ett svar på 
frågan som du kan använda dig av i stället. Sist men inte minst, så kan du välja om 
eller vilken sorts information du vill få från iTunes och Apple. När du är klar klickar 
du på Continue (Fortsätt).

6. Tredje och sista steget är att fylla i information för det  kredit- eller  betalkort som ska 
belastas när du genomför köp i iTunes Store. Du kan välja mellan VISA, Mastercard, 
American Express eller en virtuell plånbok. Självklart kommer informationen att 
krypteras med den senaste godkända tekniken. Klicka på Continue (Fortsätt) när du 
är klar.

7. Du får nu fram en sida som gratulerar dig till ett nytt konto. Klicka på Done (Klar) 
och återvänd till iTunes Store för att börja handla. En bekräftelse på det nyskapade 
kontot skickas också till din e-postadress.

Du kan när som helst ändra informationen du angivit i vid registreringen genom att först logga in, 
och sedan klicka på Affär-menyn och välja Visa mitt konto (Store, View My Account). Klicka på Visa 
Konto (View Account) i rutan som kommer upp. Du kan då ändra registreringsinformationen samt 
skapa en alias som du kan använda när du recenserar musik i iTunes Store.
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Hitta,  köpa och  ladda ner
iTunes Store är lätt att navigera i och hitta det man söker. 
Butiken är uppdelad i sektioner som gör det enkelt att hitta 
det man letar efter, vare sig det handlar om musik och 
genre, spel, ljudböcker eller podsändningar. Och det är bara 
att klicka på det man vill ha för att köpa. 

 iTunes Plus är här!
Uppgradera till iTunes Plus (iTunes 7.2 eller senare) och du får tillgång till material med 
högre digital kvalitet och utan så kallad   DRM-spärr (digital rights management), vilket ger dig 
mer frihet att hantera inköpt material. Gå in på ditt Apple-konto efter uppgraderingen och 
aktivera iTunes Plus så får du automatiskt de tillgängliga Plus-alternativen presenterade när du 
letar inköp! Plus-material kostar 3 kronor extra jämfört med de vanliga versionerna. 

Alla dina tidigare iTunes Store inköp (alltså inte dina egna cd-importer) kan uppgraderas till 
den nya versionen, i den mån dina inköp fi nns med i Plus-sortimentet. Du får ett erbjudande 
att uppgradera all inköpt material i ditt bibliotek till ett lägre specialpris, som du kan utnyttja 
när du vill. 

Eftersom tjänsten är ny kommer till en början inte alla dina spår eller all videomaterial att 
fi nnas tillgänglig för uppgradering. Men det kommer! Kom ihåg att iTunes Plus-sortimentet 
byggs ut hela tiden, så kolla in lite då och då.

Du når iTunes Plus genom iTunes Stores förstasida, under Quick Links.

Det fi nns över 3 500 musik-
videos att ladda ner på iTunes 
Store, och nya läggs till hela 
tiden. De fi nns vanligen att 
hitta i albumen.




