Skapa Ringsignaler till iPhones
iTunes PC-Versionen
iPhones godkänner bara ringsignaler som är 30 sek eller kortare
SMS- signal får bara vara 10 sek
Du kan även använda dessa ringsignaler med andra ljudhändelser i telefonen
som Alarm och påminnelser, bara att testa sig fram
Detta måste du göra innan du börjar: Öppna utforskaren Tryck på Ordna och välj Mapp- och sök alternativ,
välj fliken Visning, Bocka av: Dölj filnamnstillägg för kända filtyper (Tryck OK)
När du är färdig med att skapa ringsignaler kan du bocka i denna ruta igen, om du vill
1. Välj en låt i iTunes som du vill göra ringsignal av, Lyssna av vart låten ska starta och stoppa
2. H-klicka på låten i iTunes välj ”Visa info” Välj fliken Alternativ
3. Skriv in Starttid och Stopptid (Tryck OK) lyssna på låten du har ändrat, så det blev rätt.
4. H-klicka på låten och välj ”Skapa AAC-version”
5. H-Klicka nu på original versionen och välj Visa info (Återställ den genom att)
bocka av start och stopptiderna (Tryck OK)
6.

Högerklicka på AAC-versionen och välj ”Visa i Utforskaren”

7. Dra den markerade låten i Utforskaren till skrivbordet (Stäng fönstret Utforskaren)
8. H-Klicka på AAC-versionen i iTunes och radera den från iTunes (VIKTIGT!!!)
9. Högerklicka på låten på skrivbordet och välj Byt namn,
Skriv nu .m4r istället för .m4a som filformat efter låtens namn (Stäng info rutan)
10. På rutan som nu dyker upp (Vill du ändra) svarar du JA
11. Dubbelklicka på låten på skrivbordet, nu spelar datorn upp låten i mappen ringsignaler i iTunes
12. När du kollat att låten nu ligger i mappen Ringsignaler i iTunes,
H-klicka på låten på Skrivbordet, Välj Ta bort
När du nästa gång synkroniserar iPhones med iTunes, se till att ”alla signaler” är markerad.
Om din iPhones inte spelar upp din låt när det ringer eller kommer sms, kan det bero på att den är för lång
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