
Gratis Ringetoner til mobilen i mp3 format.
Har du en mobil telefon som kan afspille mp3 filer, har du nu her mulighed for at få
gratis ringetoner til din telefon.
Skrevet den 02. Feb 2009 af net-base.dk I kategorien Generelt IT / Andet | 

Denne artikkel er baseret på noget jeg selv har opdaget, og jeg ved ikke om det er lovligt eller ej...

Læs artiklen igennem inden du starter på noget.

==<< Jeg fralægger mit et hvert ansvar for noget med denne artikkel og det er helt på egen
risiko >>==

1. Start med at åbne mappen "C:\Documents and Settings\%username%\Lokale indstillinger\Temporary
Internet Files"

2. Nu åber du så Microsoft Internet Explorer, og logger ind på http://www.voice.dk.

3. Klikker dig frem til "Ny Voice Musik"

4. Vælg nu et musik nummer. og det begynder at spille.

5. nu går du over i den mappe du lige har åbnet.

6. sorter filerne efter størelse, nu skulle der gerne ligge en fil der hedder noget stil med 1234567890.mp3

7. kopir filen over på din mobil telefon som du nu plejer at kopire filer til den på.

Nu har du så fået dig en ny ringetone.

==<< Jeg fralægger mit et hvert ansvar for noget med denne artikkel og det er helt på egen
risiko >>==

artiklen naturlig vis blive lukket hvis det ikke er lovligt.

Grunden til at jeg ikke beskriver hvordan man kopiere filen til sin mobil telefon. er at der er så mange
forskellige mobiler der kan afspille mp3 og skulle jeg til at forklare dem alle samme skulle jeg jo skrive en
artikkel på 1 mio. linier og lave en undersøgelse der var jeg ved ikke hvor lang tid. og det var ikke det der
var meningen med artiklen.

webgon (23/1 2005 17:39) ==> hvorfor skulle det ikke være lovligt at tage point for dette. andre kan
skrive en artikkel om hvordan man sikre sin computer for spyware, jeg har skrevet en "meget" lille artikkel
om hvordan man får gratis ringetoner... hvor er forskellen, er det først en artikkel når man har skrevet et
vist antal ord???

Kommentar af brilleaben d. 18. Jan 2005 | 1

tja - det er jo mere et tip end en artikel.  Men ellers ok.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.voice.dk.


Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 27. Jul 2008 | 2

Kommentar af formatc (nedlagt brugerprofil) (nedlagt brugerprofil) d. 17. Jan 2005 | 3

smart! eller noget

Kommentar af norbert d. 19. Jan 2005 | 4

Mere et tip frem for en artikel. Men jeg må jo nok overgive mig:-)

Kommentar af ttj d. 27. Jan 2005 | 5

Smart! Hvis du gerne vil have boogies videoer, så skal du åbne boogielisten med mozilla, og sige forsæt.
Så får man i et mmc link i hovedet. Put det over i flashget og du har en musikvideo.. er det så også lovligt?

Kommentar af xxgullexx d. 01. Feb 2005 | 6

Igen er det mere et tip end en artikel, men jeg ved ikke hvor man ellers skulle placere det. Jeg tror heller
ikke på nogen måde at det kan være ulovligt... man kan diskotere om det er moralsk, men igen har "the
voice" intet egentligt tab på det, så hvordan skulle de lægge sag an? Er det ulovligt at sluge en
smagsprøve nå det kun er meningen du skulle smage på den? Well... lang diskution, men the voice kunne
vælge 2 ting at gøre ved det: enten lave et system hvor det ikke var muligt, eller bede deres brugere om
ikke at udnytte deres fejl. :D

Kommentar af xvid d. 18. Jan 2005 | 7

Kommentar af fromse d. 17. Jan 2005 | 8

Godt hint!

Kommentar af enriko d. 04. Jul 2005 | 9

vi skal nok kalde det for en tip i stedet for en artikel :)

Kommentar af holmmorten d. 17. Mar 2005 | 10

Det er da en kanon ide. Men et lille tip: på www.cdon.com kan man downloade musik og ligeledes streame
samples - de er bare på 30 sek. i stedet for 10 sek på thevoice.dk..... :-D

Og selvfølgelig er det fuldt lovligt - de udbyder jo en sang til gratis download - den er jo som sådan ikke
noget værd, da det stadig kun er ca. 30 sek det drejer sig om..... de kan jo ikke bruges til andet end
ringetone./holmmorten

Kommentar af saucer d. 17. Jan 2005 | 11

Kommentar af evilhoppemis d. 17. Jan 2005 | 12

Kanon initiativ. Men så vedt jeg ved så skal et nr for at det er at tage andre ting så skal det vare mere end
30 sek og det gør the voice ikke. Derfor skal du ikke betale.
TROR JEG!!!!! Jeg er ikke sikker!

http://www.cdon.com


Kommentar af webgon d. 23. Feb 2005 | 13

Besvarelse på dit spørgsmål i artiklen: Som du kan se i min kommentar, beskriver jeg heller ikke at det
ikke er "lovligt" at tage points for, men blot at jeg ikke mener det er noget at tage points for. Jeg synes det
er lige lovligt lidt indhold... ;)

-------------------------------
Fair nok, men..! Det er absolut ikke lovligt, og så er indholdet vist eller ikke noget at tage points for.

Kommentar af areon d. 17. Jan 2005 | 14

smart smart... og tak fordi du deler det med os andre.. :) Det er jo det Eksperten er til for. derfor artiklens
fulde beretigelse. :)

Kommentar af andr3as d. 17. Jan 2005 | 15

godt tip - dog mener jeg heller ikke det er en artikel

Kommentar af lamaduck d. 22. Jan 2005 | 16

ser ikke ud til at være lovligt

Kommentar af cpn80 d. 18. Jan 2005 | 17

det må jeg sige. cool lille trick 8)


