Vlastní výzvánění pro iPhone
Máte v iTunes naimportovanou oblíbenou písničku a rádi byste ji použili jako vlastní vyzvánění?
Není to problém. Stačí postupovat následovně:
1. Nastavení iTunes
V první řadě je potřeba překontrolovat nastavení v iTunes.
a) V menu vyberte Preferences ( + ,)
b) Na záložce General klikněte na tlačítko Import Settings

c) V položce Import Using je nutné zvolit kódování - AAC Encoder

d) Po kliknutí na OK je vše připraveno

2. Nastavení stopy
V tomto kroku budete potřebovat určitý výběr, který použijete pro vlastní vyzvánění. Maximální
délka je 40 sekund. Pokud bude větší, tak s nejvyšší pravděpodobností nepůjde nastavit :). Výběr
si doporučuji poznamenat.
a) Klikněte pravým tlačítkem na vybranou písničku a zvolte Get Info

b) V informacích o písničce vyberte položku Options, kde nastavíte rozmezí. Pro ilustraci jsem si
vybrala stopáž - která bude začínat na 0:20 a končit na 0:38. Pro potvrzení změn klikněte na OK.

3. Nastavení formátu
Nyní je potřeba znovu kliknout na vybranou písničku pravým tlačítkem a nabídce vybrat položku
Create AAC Version. Tímto krokem se vytvoří vybraná stopa.

a) Klikněte pravým tlačítkem na nově vyvořenou písničku (tu krátkou) a vyberte Show in Finder

b) Z Finderu si daný soubor zkopírujte, například na plochu
c) Z iTunes si krátkou písničku vymažte. Už ji nebudeme potřebovat.
d) Vraťte se zpátky k nakopírovanému souboru (na ploše) a přejmenujte jej z .mp3 na .m4r

e) Dvakrát poklikejte na soubor - aby se naimportoval do iTunes
f) Vytvořený tón naleznete v iTunes, v záložce Tones.

4. Import u iTunes do iPhone
Další kroky již pravděpodobně znáte. Stačí připojit iPhone, vybrat záložku Tones - vybrat daný tón
a synchronizovat Váš iPhone :).

Pro nastavení vyzvánění v iPhone, stačí postupovat následovně:
a) Nastavení
b) Zvuk
c) Vyzvánění

* Ilustrační obrázky byli pořízeny v prostředí OS X Yosemite Beta

