
Player vejledning. 
Playeren virker kun med Internet Explorer, og man skal have Windows Media 
Player installeret.  
Der kan være problemer med sikkerhedsinstillinger: 
Gå ind på Internet options 

 
Det er lidt forskelligt hvor du finder Internet Optioner (version) Jeg bruger 

Engelsk windows XP. 
Gå ind på local intranet og Custom 
level 
 
Du skal checke at du kan køre 
Active X controller. 
Der bruges Active X både til at 
spille og til at finde filerne på hard 
disken. Når man finder filer eller 
skriver på hard disken skal man 
have en special tilladelse. 



 
 



Efter at du har downloadet playeren, skal du gennemsøge filer på hard disken: 
Slå indstillinger til. Det sted du skal søge filer fra skal stå på den anden linie. 
Du kan bruge brows knappen til at finde stedet, (Du skal så åbne en fil det sted. 
Alle mapper under (på billedet h:\mp3) 
 

 
Forstørret:  

 
Browse knappen kan bruges for at finde det rigtige sted, men det der betyder 
noget er linine ved gennemsøg. Hvis du slår Web-format til kan filerne bruges på 
en internetside (Det kræves så at du kopierer filerne ud med samme filstruktur. 
Skriv hvad du vil kalle din søgning (På billedet ”Alle” 
Tryk på gennemsøg knappen: 



 
Du kan godt gennemsøge hele din hard disk, men det er en dårlig ide for det kan 
godt tage 15 minutter! Hvis du begrænser søgningen til det sted hvor du lægger 
dine mp3 filer, så tager søgningen få sekunder til ½ minut afhængig hvor mange 
filer du har. 

 
Du får nu en ActiveX advarsel op. Hvis advarselen ikke kommer op har du enten 
meget lav sikkerhedsinstilling eller for høj sikkerhedsinstilling.  



 
Her tog søgningen under 2 sekunder og der blev fundet 185 musikfiler. 
 
Vigtigt, du skal gemme søgningen 

 
Tryk Gem søgning som 
Hver gang du har rippen en ny cd eller på anden måde gemt ny musik filer skal 
du gentage ovesntående procedure. 

 
 
 
Navnet på søgningen   |     Navnet på alle mapper  | Filer i den valgte mappe 
 
Når du trykker på gem knappen 
Bliver den valgte fil og alle indstillinger gemt. 
Da Gem knappen skriver på hard disken. Får du en advarselsknap 

 



 Den mørkegrønne er den valgte. 
Med instillingen Filer får du filerne i den struktur de ligger på din hard disk, nu 
kan det jo godt være at du vil øve dig på filerne på en anden måde. Så kan man 
lave lister. 
Først spiller man de filer i den række følge man vil have den. 

 
Så går man ind på Indstillingen og trykker lav lister. 

 
Her kan man se de melodier man har spilelt. 
Man skal så skrive en liste navn Trykke på Lav Ny Liste, og derefter 
 ”Tilføj spillede melodier”  Hvis man vil tilføje til en existerende liste skal man 
vælge denne vælges før man tilføjer. Der er knapper til at flytte melodierne rundt 
i listerne. 



 
Noder: 

 
Noder skal laves som Gif filer. 
Du kan tage en vilken som helst billedfil og kopiere den in i paint og gemme som 
gif 

 
Noder kan lægges i en mappe der heder ”gif” 
Mappen lægges på samme niveau. 
Dvs. hvis mp3-filen ligger  
H:\mp3\Boda\JonsLars far.mp3 
Så kan noden ligge her 
h:\mp3\gif\JonsLars far.mp3 
eller her 
h:\mp3\Boda\JonsLars far.mp3 
Det er en god ide at undgå ö øæ og å i filnavne specielt hvis det skal ende på en 
hjemmeside.  
 
 
Man kan også lægge noderne i samme mappe som mp3 filen. 
Nodefilen skal have samme navn som mp3 filen. 


