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Indledning
Forskellen på at bruge Audacity i Windows XP og Windows Vista er primært, at indspilningskanalerne ikke
er synlige, når man åbner Audacity i Vista, som de er i XP.
Man skal altså vælge sine indspilningskanaler et andet sted.
Det er lidt mere besværligt i Vista, men det kan lade sig gøre. Hver gang, man skal vælge en
indspilningsenhed, skal man gøre det to forskellige steder.

Indspilning med ekstern mikrofon
Tilslut mikrofonen til computeren. Vælg mikrofon som indspilningsenhed. Gør sådan:
•

Højreklik på højttaleren på systembakken

•

Vælg Optagelsesenheder

•

Højreklik på en af mulighederne og sæt flueben i Vis deaktiverede enheder og i Vis afbrudte enheder
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•
•

Vælg Ekstern mikrofon og klik på Angiv standard, herefter OK
Læg mærke til, at Ekstern mikrofon nu har fået et grønt flueben og at de øvrige enheder er mærket Ikke

•
•
•

tilgængelige i øjeblikket.
Gå i Audacity
Tast Ctrl + P (eller vælg Rediger, herunder Preferences eller Indstillinger)
Klik på Indspilning – Device

•

Vælg Mikrofon og klik OK

Nu er mikrofon valgt som indspilningsenhed i Audacity.
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Indspilning fra computerens lydkort
•

Højreklik på højttaleren på systembakken

•

Vælg Optagelsesenheder

•

Vælg Stereomix (eller hvad lydkortet er betegnet med. Hvis lydkortet ikke kan ses i oversigten, se næste
afsnit) og klik Angiv standard, herefter OK

•

Læg mærke til, at lydkortet har fået et grønt flueben.
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•
•
•

Gå i Audacity
Tast Ctrl + P (eller vælg Rediger, herunder Preferences eller Indstillinger)
Klik på Indspilning – Device

•

Vælg samme betegnelse som i Afspilning (her Microsoft Sound Mapper) og klik OK

Nu er lydkortet valgt som optagelsesenhed.

Hvis lydkortet ikke kan ses i oversigten over optagelsesenheder
Opdater lydkortets driver. Gør sådan:
•
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Vælg Startknappen og højreklik på Computer

•

Vælg Egenskaber

•

Vælg Enhedshåndtering

Windows beder om tilladelse til at fortsætte.
•

Klik Fortsæt

•

Klik på Plus ud for Enheder til lyd, video og spil

•

Højreklik på den enhed, der
repræsenterer lydkortet og vælg
Opdater software
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•

Vælg Gennemse computeren efter driversoftware

•

I Søg efter driversoftware på denne placering vælges C:\med flueben i Medtag undermapper, klik
herfter Næste

Computeren søger efter driveren. Når den er færdig, kan lydkortet ses og vælges i Indspilningsenheder. Selv
om computeren meddeler, at der er en opdateret driver, skal den geninstalleres alligevel. Det er ved denne
installation, at lydkortet bliver tilgængeligt i Audacity.
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Et alternativ til optagelse fra lydkortet
Såfremt lydkortet ikke kommer frem ved en driveropdatering, findes der en alternativ mulighed.
Værktøjslinien Freecorder giver mulighed for at optage den lyd, lydkortet afspiller. Herefter kan det
optagede automatisk gemmes som mp3-fil. Denne fil kan efterfølgende importeres i Audacity og redigeres
som andre optagelser.

Installér Freecorder
Googl Freecorder Download. Vælg Install Freecorder. Vær opmærksom på, at der under installationen
tilbydes forskellige tilvalg. Vælg disse fra, medmindre der er en god grund til at vælge dem til.
Installér Freecorder i Internet Explorer. Når værktøjslinien er installeret, ser det sådan ud:

Freecorder værktøjslinien. Vær opmærksom på, at værktøjslinien har sit eget søgefelt, og at søgninger med
dette søgefelt giver resultater, som er anderledes end de resultater, en almindelig Google-søgning giver.

Optag lyd med Freecorder
Inden lydoptagelse med Freecorder er det en god idé at vælge, hvilken mappe optagelserne skal gemmes i.
For at vælge mappe, klik på

Klik her for at vælge output-mappen

Klik her for at starte optagelsen

Dette vindue kommer frem:
Når musen køres ind i vinduet,
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fremkommer muligheden Stop Recording.

Klik her, når optagelsen er færdig. Optagelsen gemmes automatisk i den mappe, der er bestemt som
output-mappe.
Herefter kan optagelsen importeres i Audacity (Projekt, Importér lyddata) og redigeres som anden lyd.

Advarsel
Brug kun Freecorder værktøjslinie i Windows Vista og Windows 7. Brug den ikke i Windows XP, da den
her laver mærkelige ting ved andre programmer.
God fornøjelse.
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