
CD musik -> iPad (Mest for dem der har nogle gamle CD’er) 
Ønsket er at samle nogle af de gamle musik numre ( som haves på cd’er ) og 
flytte dem over på sin iPad.


Jeg vil her gennemgøre det på en Windows 10 PC og en iPad. 


På en Mac kan det gøres næsten på samme måde, med da man ikke har en 
Windows Media Player på en Mac, så må man bruge VLC app’en til at rippe 
CD’en, derefter er det samme procedure.


Du skal igennem følgende faser:

1. Kopiere musiknumrene fra CD’en til en mappe (dette kaldes for RIP)

2. Du har brug for en iPad

3. Du har brug for en windows PC

4. Du skal være på samme trådløse netværk

5. Du skal installere “VLC for mobile” på din iPad (gratis og velrenommeret 

program)

6. Du skal også installere VLC på din PC

7. Du skal flytte de udvalgte filer til din iPad fra din PC (trin 1)
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På din iPad downloaded du app’en VLC for mobile ( fra app store)

VLC er et fremrangende program eller app, der kan meget mere end man 
skulle tro, den er gratis til såvel iPad som PC eller Mac (Linux og Android kan 
også bruges, da programmet kommer fra Linux verdenen!)


På din Windows PC går du til windows butiken og downloader VLC, pas på 
den skal se ud som på efterfølgende billede.
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RIP


Nu sidder vi ved PC’en og her starter vi Windows Media Player op og sætter 
en CD i drevet


Jeg har taget en gammel Elvis CD og Media Playeren finder alle numre og du 
kan umiddelbar spille dem ved at trykke på play (den gik selv igen som man 
kan se her på billedet.


Men indtil videre så læser VLC musikken på CD’en
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RIP - format 

Der er 2 ting du kan indstille, det er formatet og kvalitetet (vælg Rip setting)




Jeg valgte mp3 (du skal gøre det samme)
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RIP - kvalitet 

Jeg valgte den bedste kvalitet, selvom det nok er over kill (test det jeg er 
sikker på at 128kbps vil være nok).


Jo højere kvalitet - jo mere plads kræves, og en iPad er her nogle 
begrænsninger.




Nu er det bare at vælge de numre man ønsker at overføre.


Det gøres i windows Media Player (sæt hak i de numre du vil have over).


Klik på “RIP CD”, nu går VLC så igang med at flytte , nej kopiere filerne fra 
CD til dit Musik bibliotek.


Når det er gjort så åbner du stifinder og finder ned i dit musik bibliotek og 
finder de numre du lige har kopieret.


Stifinder skal nu være synlig på skrivebordet


Vi kommer tilbage til det om et øjeblik
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iPad klargøring 

Du skal nu åbne VLC på din iPad. 


Vælg “Network” i menubjælken nederst på skærmen


og du får dette billede.


Man kan flytte filerne på mange måder, jeg har valgt den smarte og enkle 
måde, nemlig at gøre det via wi-fi. (så din Pc og din iPad skal være på same 
trådløsenetværk).


NB. Du skal slå skyderen til højre til for at få denne mulighed 

Vigtigt: 
Lige under “Deling via WIFI, står en ip adresse (her er det 192.168,1,63 eller 
den mere sigende efterfølgende)


Denne ip-adresse skal du bruge på din PC om et sekund.
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Status og sidste skridt 

Alle numre er rippet på PC og ligger i dit musikbibliotek.


Du har stifinder åben og kan se alle filerne


På iPad’en og på PC kører VLC !!!!!!


Nu går du til en browser på din PC (husk at den ikke må dække stifinder, da 
du skal kunne se alle filerne du skal kopiere over på iPad’en)


Jeg bruger Chrome, og i URL feltet skriver jeg: 192.168.1.63 (har ikke teste 
Edge eller andre) - og følgende billede åbnes:


Nu vælger du de filer (musik) du vil have over på din iPad i stifinder


Med musen trækker du alle* filerne over og slipper dem hvor der står “Slip 
filer” på billedet overfor. (start med en fil)


Filenerne overføres nu en efter en til din iPad.


Side  af 7 8 (c)brugdintablet 2020



På din iPad vælger du i menubjælken nederst “Lyd” ( vi er i VLC) og nu kan 
du spille de filer du har overført.




Fremover afspiller du al den musik du overfører i VLC, og tro mig det virker 
både på din PC, på din Mac og på din iPad.


Efter at have gjort det et par gange så er processen meget enkel, og for en 
gang skyld er det lettere på en PC, hvilket skyldtes at Mac har forelsket sig i 
iTunes og modarbejder overførsel af egne musikfiler som her vist.


Retfærdigt skal det siges at man i iTunes let kan synkronisere sine 
musikbiblioteker mellem en Mac/PC og en iPad eller iPhone.


iTunes har dog aldrig været min foretrukne app;-(


Denne beskrivelse er ikke for dem der udelukkende bruger Apples 
musiktjeneste, hvor det kun er opgaven at vælge det man vil høre og CD er 
et forlængst glemt format.
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