Ladda ned en Daisy-talbok från TPB:s Nedladdningslista och
för över den till USB-minne/MP3-spelare
Ladda ned en Daisy-talbok till TPB:s Nedladdningslista
Gå till TPBs hemsida: tpb.se; http://www.tpb.se/
Gå till TPB-katalogen
Sök upp titeln – använd gärna Utökad sökning för att t ex söka efter Medieformen
DAISY text och ljud

från sökresultatets Träfflista framgår om titeln är nedladdningsbar
Klicka på Lägg till i nedladdningslistan, under titeln
En text kommer upp som säger Titeln är tillagd i din nedladdningslista
Klicka på nedladdningslista
Välj nedladdningsform
 Om Java är installerad välj Filer med Bokhämtaren
 Om Java inte är installerad välj ZIP utan Bokhämtaren

Klicka på Ladda ned
Ladda ned med Bokhämtaren
Du kommer nu in i TPB:s digitala bibliotek och skall Logga in
Fyll i Användarnamn = e-postadress: och Lösenord:
Klicka på OK
En ruta kommer upp om Download client och om du vill öppna - svara Ja
Du möter Välkommen Kundens namn! Var god vänta medan bokhämtaren startas.
Alternativ om din dator har säkerhetsspärr får du hämta filen som skall laddas ned genom att
Ställ pekaren uppe i det gula fältet ovanför TPB:s digitala bibliotek och högerklicka på
musen
Klicka på Hämta filen

En fråga kommer upp om man vill köra programmet(Java) -klicka på Kör
Första gången du laddar ned får du välja var på datorn du vill spara de
nedladdade filerna, t ex under mappen D:TPBöcker.
Nästa gång du laddar ned kommer en fråga upp: Spara på samma plats som
förra gången? – svara Ja
Nedladdningen drar sedan igång och tar olika lång tid beroende på bredband
och filens storlek
I Bokhämtaren kan du se nedladdningens förlopp
En ruta kommer upp som säger att Nedladdningen är klar – klicka på OK

För över bok-filen till USB-minne eller MP3-selare
Sätt in USB-minnet eller MP3-spelaren i datorn
Leta upp bok-filen i mappen TPBöcker och öppna den
Ställ muspekaren i mappen och högerklicka
Välj Kopiera
Gå till USB-minnet/MP3-spelaren(under Den här datorn / Flyttbar enhet) och
högerklicka och Klistra in bokfilen
Klicka på Säker borttagning av maskinvara och ta ut USB-minnet/MP3

Ladda ned direkt till USB-minne/MP3-spelare från TPB-katalogen
För att en nedladdning direkt till USB-minne/MP3-spelare ska lyckas måste det
finnas en mapp på USB-minnet/MP3-spelaren:
Skapa en mapp på USB-minnet/MP3-spelaren:

Sätt in USB-minnet/MP3-spelaren i datorn
Gå till USB-minnet/MP3-spelaren under Den här datorn/Flyttbar enhet(F)
Markera Flyttbar enhet (F)
Klicka på Arkiv välj Nytt och sedan mapp
En mapp skapas som heter Ny mapp
Döp om mappen genom att Högerklicka när du står med muspekaren i
mappen och välj Byt namn
Skriv in ett namn på mappen t ex TPBöcker
Ladda ned direkt till USB-minne/MP3-spelare
Innan du börjar nedladdningen sätt in USB-minnet/MP3-spelaren i datorn.
Börja nedladdningen
När du har Klickat på ladda ned, Loggat in och hämtat filen kommer en
fråga upp – Var vill du spara böckerna?
Gå till USB-minne/MP3-spelare - under Den här datorn/Flyttbar enhet(F)
Klicka på Flyttbar enhet (F)
Markera mappen TPBöcker
Klicka OK.
Böckerna laddas nu ner till USB-minnet/MP3-spelaren i mappen TPBöcker.
Nästa gång du laddar ned en bok får du frågan om du vill spara filerna på samma
plats som tidigare.

