
Lathund i hur du laddar ner ljudbö cker 
till Daisy spelare ifra n inla sningstja nst: 

1. Börja med att gå till inläsningstjänsts 

hemsida: www.inlasningstjanst.se och logga 

in med ditt användarnamn och lösenord: 

 

 

 

 

2. Välj den bok/läromedel som du vill ladda ner samt hur många; tryck på ”ladda ner”.  

3. Bekräfta nedladdningen genom att klicka i rutan ”Bekräfta” och därefter ”Slutför” 

4. Nu kommer det att komma upp en förfrågan om du vill spara eller öppna filen. Om du 

använder internet Explorer kommer den längst ner på skärmen och i Google Chrome i 

vänstra hörnet. I Explorer väljer du den lilla pilen som ligger mot 

”spara”, därefter ”spara som”. Välj där du vill spara den, exempelvis på 

skrivbordet. I Chrome klickar du på pilen (se bild), därefter ”öppna”. 

 

 

5. Välj därefter Arkiv – Extrahera alla. Klicka till slut på 

”Extrahera”; knappen till vänstre längst ner. Filen öppnas 

på nytt och är nu klar för att läggas in i Daisy – spelaren. 

 

 

 

6. Koppla in USB-sladden i datorn och i spelaren. Ny ruta öppnas; välj: 

”öppna mappen för att visa filerna i utforskaren”: 

7. Välj mappen DAISY 

 

 

 

 

 

 

http://www.inlasningstjanst.se/


8. Nu ska du lägga de två sidorna bredvid varandra genom att klicka på den lilla rutan överst i 

högra hörnet i fönstret så att det minimeras (A) Sätt därefter muspilen på kanten av 

långsidan (B), håll in vänstra musknappen och ställ in bredden på dokumentet genom att dra 

till önskad storlek. Gör likadant med det andra så att de ligger bredvid varandra.  

 

9. När det är gjort för du muspilen upp till filen(C) och drar den över till DAISY – mappen(D) och 

släpper. Nu är den klar att användas. Koppla ur DAISY spelaren och gå in i ”Ljudböcker”- välj 

”DAISY”- tryck på boken du vill ha uppläst! 

 

/ Michaela Sti; michaela.sti@huddinge.se  

mailto:michaela.sti@huddinge.se

