Tips og TrickS
*1
Find www.youtube.com
Og Indtast ønskede musiknummer i søgefelt
.

Man kan også søge på solist, orkester mv. på samme måde som i google.

Klik på ønskede nummer og afspilningen starter, og samtidig kommer musiknummerets nøjagtige
internetadresse i google søgefelt(normalt i øverste linje i skærmbilledet)

Klik 1 gang i adresselinjen og den farvet(typisk blå) og uden at bevæge mus eller markør højreklik på mus
og vælg KOPIER.
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Tips og TrickS
Tast www.youtube-mp3.org/da i adresselinjen
Højreklik i boksen og vælg INDSÆT i boksen og klik ”Convert Video”

Og konverteringen starter og
man kan se den arbejder

Og og når konvertering er slut klik på Download
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Tips og TrickS
Herved fremkommer ”GUL BJÆLKE” i bunden af skærmen med valgknapperne:

Vælg nedpilen ved Gem knappen og vælg Gem som og naviger frem til den mappe som du gerne vil have
musikstykket til at ligge f.eks. i samme mappe som billederne som du skal bruge i dit billedshow så er alt er
samlet.

Og klik Gem og indenfor få sekunder ligger musikstykket på din computer, og først nu.

For teste og musikken virker og er komplet dobbeltklik på musikken og så skulle det gerne starte.

*1

For god ordens skyld skal ophavsretten respekteres – dvs., må ikke afspilles eller vises offentligt uden
at ”author” har givet sin tilladelse i form af et JA eller betaling. Når man begynder at læse de altid
skiftende betingelser for såkaldt fri musik på Youtube så kommer der altid et men(læs forbehold) et eller
andet i paragrafferne.
Man må godt, som vi gør anvende det i private/lukkede kredse.
Der er en undtagelse omkring amerikansk militærmusik det kan benyttes frit.

Proshow/Photodex version 7 har et indbygget musikarkiv som man må benytte offentligt og samtidig
måtjene penge på det hvor musikken bliver brugt af registreret bruger. Man må ikke videresælge
musikken alene.
Pinnacle har noget lignende.
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