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Installation 

Hent programmet på nedenstående adresse og gennemfør installationen fuldstændig på samme måde 
som du normalt installerer programmer. 

 

Første gang du vil gemme en fil i MP3-formatet, får du besked om at der mangler en DLL-fil som 
programmet skal bruge.   
Du skal derfor hente denne fil på nettet, og udpege den i programmet. 
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Hente nødvendig dll-fil på nettet 

Filen kan du finde på adressen: http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?lame_enc 

Hvis du vælger [Åbn…] direkte fra webstedet, vil den åbne en zip-fil og vise indholdet som  
består af den dll-fil du skal bruge samt filen ”readme.txt”. 

 

Vælg knappen [Extract] for at pakke filerne ud. 

 

Vælg det katalog (mappe) under ”Extract to”hvor du vil placere filen.  I eksemplet her placeres filen i 
rod-kataloget på D-drevet.. 

Filerne er nu pakket ud, og du kan gå tilbage til Audacity: 
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Gemme lyd i MP3-formatet første gang 

Når du har hentet den nødvendige dll-fil, kan du gemme din lyd i MP3-formatet.  
Du vælger menupunktet ”Eksporter som MP3” under menuen ”Filer”. 

 

Første gang du gør dette [Ja]  

 

 

 

 

 

 

 

Der fremkommer en dialogboks som anvendes i visse MP3-afspillere. Du kan valgfrit udfylde. 

Første gang du gemmer i MP3-formatet fremkommer denne dialog. 

 

Når du har hentet filen den efterspørger, kan du klikke [Ja] og udpege filen der hvor du placerede den 
efter du hentede den på nettet. 
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Fremover kan du gemme i MP3-formatet uden denne ekstra installation. 

Optage en lydfil 

Lydfilen optages direkte i Audacity ved at klikke på optageknappen. 

 
 

Efter endt optagelse klikkes på stop-knappen. 

Det visuelle lyddiagram vises og filen er klar til redigering eller til at blive gemt. 

 



 

 6666    

Simpel redigering af en lydfil 

Med musen kan du markere et område af lydfilen. I eksemplet vil vi klippe en stump pause ud af lyden. 
Den lille markering indenfor lydfilens første sekund, klippes bort med klik på  

 

Gemme en lydfil 

Lydfiler der skal anvendes på web bør gemmes i MP3-formatet, for at filen kan overføres forholdsvist 
hurtigt. Du vælger menupunktet ”Eksporter som MP3” under menuen ”Filer”. 

 

 

 

 

 

 

 

Der fremkommer en dialogboks (til højre) som anvendes i visse MP3-afspillere. Du kan valgfrit 
udfylde denne og klikke på [Ok]. 


