Ladda ner och spela upp Podcaster på en PC.
Steg 1. En hel rad olika flikar ska finnas längst uppe på hemsidan. Om du inte ser flikarna så klickar du
på MENY-rutan. Klicka på fliken som heter ”Podcast”. Alternativt så kan man ta en genväg och direkt
gå till www.dellenriket.se/podcast/.

Steg 2. Leta reda på den Podcast som du vill ladda ner. Tryck sedan på den blåa understrukna texten
”Download file”. En fil kommer nu att bli nerladdad på din dator. (Beroende på vilken webbläsare du
använder så kan det behövas ett ytterligare steg för att spara filen på datorn.)

Steg 3. För att nå filen på din dator så måste du gå till mappen ”Hämtade filer”. Du når den genom
att öppna en valfri mapp på din dator och för musen uppe till vänster i mappen. ”Hämtade filer”
mappen bör finnas under Snabbåtkomst/Favoriter fliken.

Om du inte ser mappen ”Hämtade filer” så kan du söka efter den genom Start-menyn. (Beroende på
vilken version av Windows du har så kan den här delen se lite annorlunda ut.)

Steg 4. De nerladdade filerna bör nu finnas i ”Hämtade filer” mappen. Antigen så flyttar du filerna till
en egen mapp (och ger den namnet ”Dellenriket” eller något liknande) eller så låter du dem vara kvar
i mappen. För att skapa en ny mapp så högerklickar du på ett tomt område i mappen och för musen
till ”Nytt” och klickar på ”Mapp”.

För att ändra namnet på den nya mappen så högerklickar du på den och klickar på ”Byt namn”. Du
kan sedan lägga in filerna i den nya mappen.

Steg 5. För att spela upp Podcast-filerna så kan du antigen dubbelklicka på filen och låta datorn
automatiskt öppna standardprogrammet för ljudfiler eller så kan du högerklicka på filen och klicka på
”Öppna med” och välja ditt önskade ljudprogram. Filerna är i MP3-format så det borde inte vara
något problem att spela upp dem. Exempel på populära ljudprogram är Windows Media Player, VLC
Media Player och Media Player Classic Home Cinema.

