
Hur man får film till sin iPhone eller iPad

• Ladda ner programmet. Ladda ner programmet Handbrake och installera det på din 
dator. Programmet hittar ni Här och är gratis till både Mac & PC.

• Hitta filmen. Genom att välja källa under menyvalet Source i programmet, så får man 
möjlighet att välja DVD (om man satt i en sådan) eller en fil direkt från datorns hårddisk.

• Inställningar för filmen. Under knappen Toggle Presets väljer du om du vill anpassa 
filmen någon av följande Apple produkter iPhone, iPhone 4, iPad, Apple TV o.s.v.          
En viktig sak är ifall filmen har flera språk att välja mellan, när det gäller ljud och textning. 
Under fliken Audio väljer man det språk dom talar och under Subtitles väljer man språk 
på textningen.
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• Låt nu Handbrake göra jobbet. När du gjort de inställningar som du vill ha, är det dags 
att låta programmet göra jobbet. Glöm inte att kolla under Destination File: och se vart 
filmen hamnar när den är klar. Därefter klickar ni på Add to Queue och sen på Start!

• En normal långfilm tar cirka 30 min att anpassa, men tiden beror på hur snabb dator ni 
har!

• Till iTunes. Nu är filmen anpassad och det är dags att föra över den till din iEnhet och 
som vanligt sker detta via iTunes. Leta reda på filmen ni anpassat och dra den till iTunes 
och släpp den till listan med innehåll till vänster i 
iTunes.

• Synka. När du synkar din iEnhet så finns det olika flikar i iTunes. Välj fliken Filmer och 
markera den film som du vill föra över och sen klickar ni på Utför. 

Det finns fler inställningar som man kan göra oss dessa kan ni läsa mer om på 
handbrake.fr, men med dessa kommer ni långt! =)

Klart!
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