Tack för ditt köp av denna digitala produkt från MediYoga Shop! Här följer en guide som går
igenom hur du använder din digitala produkt på bästa sätt. Samt svaren på de vanligaste frågorna.
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Vår app - MediYoga Shop Player (iOS)
Med appen MediYoga Shop - Player har du alltid tillgång till dina digitala produkter från MediYoga
Shop, direkt i din iPhone eller iPad
Du kan lyssna på pass & musik eller läsa häften & kompendier.
Ladda hem appen och logga in med samma uppgifter som på MediYoga Shop, så nns dina
produkter där, alla dina köp på MediYoga Shop synkas automatiskt med din app.

fi

#################
#################

Ladda hem din digitala produkt
1. När du har köpt en digital produkt från MediYoga Shop så nns den att ladda hem på sidan
Mitt konto —> Mina digitala produkter.

2. Om du behöver logga in så använder du samma e-post som du använda vid köpet, alltså den
e-postadress som orderbekräftelsen skickades till.
Om det här är ditt första köp från MediYoga Shop så nns även ditt lösenord med i
orderbekräftelsen.
3. Klicka på knappen ”Ladda hem”. En ny ruta öppnas, klicka på ”Ladda hem” för att bekräfta.
Observera att beroende på vilken webbläsare du använder, så fungerar nedladdningen av din
digitala produkt på olika sätt.

4. Din digitala produkt levereras som en .zip- l. En zip- l är en data l som är komprimerad för att ta
mindre plats och för att samla ihop era ler till en.
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För dig med Windows: Högerklicka på ZIP- len → Extrahera alla → Extrahera
För dig med Mac (Apple): Vanligtvis öppnas len automatiskt när du hämtar den, annars
dubbelklicka på len så öppnas den.

Ge bort / skicka en digital produkt
Att ge bort en digital produkt via MediYoga Shop är väldigt enkelt.
1. Gå till sidan Mitt konto —> Mina digitala produkter
2. Klicka på knappen ”Skicka via e-post” till höger om produkten du vill ge bort

3. En ruta öppnas där du får fylla i mottagarens e-post samt, om du vill, ett personligt meddelande.
Observera att du kan bara ge bort en digital produkt till en person. Om du vill skicka samma
produkt till era personer, behöver du alltså köpa era av samma digitala produkt.
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4. Klicka på ”Skicka”. Rutan stängs, en bekräftelse i grönt visas högst upp på sidan och knappen
har nu ändrats till ”Skickad”.

Importera till iTunes
Vi rekommenderar att du använder iTunes för att spela upp din digitala produkt. Har du en
Mac, alltså en Apple-dator, så nns iTunes redan förinstallerat på din dator.
Har du en PC, alltså en datorn med Windows, så kan du behöva ladda ned programmet, det
kan du göra gratis här http://www.apple.com/se/itunes/download/
1. För att importera din digitala produkt till iTunes behöver du bara dubbelklicka på len som slutar
på .m3u - Den ligger i samma mapp som resten av lerna (se bild nedan).

2. När du dubbelklickar på .m3u- len så kommer iTunes automatisk att starta, och passet eller
musikskivan kommer att sparas som ett album i ditt bibliotek.
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3. Gå till ”Musik” och välj ”Bibliotek” i övre menyn i mitten och se till att ”Album” är valt i menyn till
vänster (se bild nedan)

Spela upp med iTunes
För att spela upp en digital produkt i iTunes så kan du klicka på albumet, då öppnas spårlistan upp
och du får en överblick över spåren i albumet. Du kan även dubbelkicka på albumet för att starta
från spår 1 (se bild nedan)

Synka en telefon eller surfplatta med iTunes
Har du en iPhone, iPod eller iPad så kan du föra över din digitala produkt från datorn till din enhet.
Har du en telefon med android så kan du istället följa denna guide

Gör så här
1. Öppna iTunes.
2. Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln. Den anslutna enheten
visas som en symbol i det övre vänstra hörnet i iTunes-fönstret. Lär dig vad du ska göra om du inte
ser symbolen.

3. Klicka på enhetssymbolen . Titta under Inställningar till vänster i iTunes-fönstret efter en lista
med innehållstyper som du kan synkronisera från iTunes-biblioteket till enheten.

4. Klicka på den innehållstyp som du vill synkronisera, i det här fallet ”Musik”.
5. Klicka på rutan bredvid Synkronisera för att aktivera synkronisering för den innehållstypen i
iTunes-huvudfönstret. Om rutan är markerad är synkronisering för den innehållstypen redan
aktiverad.

Om du ser ett meddelande om att din iOS-enhet är synkroniserad med ett annat iTunes-bibliotek
när du har markerat rutan, var iOS-enheten redan ansluten till en annan dator. Om du klickar på
Radera och synkronisera i det meddelandet ersätts allt innehåll för den valda innehållstypen på
iOS-enheten med innehåll från din dator. Innehåll som du inte aktiverat synkronisering för raderas
från iOS-enheten. Du kan endast synkronisera en iOS-enhet med ett iTunes-bibliotek i taget.
Om du använder iCloud eller andra tjänster för att hålla ditt innehåll uppdaterat kan synkronisering
via iTunes inaktiveras.
6. När du har aktiverat synkronisering för den innehållstypen visas er alternativ för att anpassa
synkroniseringsinställningarna. Använd dessa alternativ för att se till att du synkroniserar innehållet
du vill synkronisera.
7. Upprepa steg 4–6 för varje innehållstyp som du vill synkronisera.
8. Spara ditt synkroniseringsinnehåll genom att klicka på knappen Utför i det nedre högra hörnet
på skärmen. Klicka på knappen Synkronisera om synkroniseringen inte startar automatiskt.
När du har aktiverat synkronisering synkroniseras ditt innehåll varje gång du ansluter iOS-enheten
till datorn och har iTunes öppet.
Om du ser ett meddelande som säger att en del av ditt innehåll inte kunde synkroniseras kanske
din dator inte är behörig för den typen av innehåll. Se till att din dator är behörig för det innehåll du
försöker synkronisera.
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För mer info om iTunes och dess funktioner besök - https://support.apple.com/sv-se/itunes

Fråga: Vad är en zip- l och hur öppnar jag den?
Svar: En zip- l är en data l som är komprimerad för att ta mindre plats och ofta för att samla ihop
era ler till en.
För dig med Windows: Högerklicka på ZIP- len → Extrahera alla → Extrahera
För dig med Mac (Apple): Vanligtvis öppnas len automatiskt när du hämtar den, annars
dubbelklicka på len så öppnas den.
Fråga: Hur synkar jag en telefon eller surfplatta som har Android med iTunes?
Svar: Det nns era sätt att synka en telefon eller surfplatta som har android med iTunes.
Den här guiden går igenom ett par av dem.
Vill du inte synka med iTunes, utan bara föra över ljud lerna till din android-enhet så kan du istället
följa denna guide
Fråga: Måste jag installera iTunes för att kunna lyssna på digitala ler?
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Svar: Nej, du kan lyssna på ljudspåren i alla program som klara av att spela upp mp3- ler. Men vår
rekommendation är att använda iTunes.
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Vanliga frågor och svar

