Super LoiLoScope Ver.1.8
Gebruikers handleiding

U kunt de Super LoiLoScope gebruikers handleiding van de software op elk gewenst moment
bekijken.

De handleiding kunt u bekijken door te klikken op het
pictogram in de rechter benedenhoek van het scherm. * U
moet een internetverbinding hebben.
De gebruikers handleiding van de
Super-LoiLoScope wordt weer gegeven.
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1. Super LoiLoScope Starten

1. Super LoiLoScope tarten
1-1

Hoe te beginnen

Na de Super LoiLoScope op uw computer is geïnstalleerd, verschijnt
er een pictogram op uw bureau blad. Dubbel klik op het pictogram te
laden Super LoiLoScope.

1-2

Hoe te Sluiten

Als uper-LoiLoScope in de modus volledig scherm is, klikt u op de
"X" in de rechter bovenhoek om het programma te sluiten. In
andere modi dan de modus volledig scherm, klik op de "X" om het
venster te sluiten.

Vanaf links: Minimaliseer / Restore Down / Sluiten

1-3

Een Project Openen

Eerder opgeslagen projecten/desktops, klikt u op het gewenste project/bureau blad
in Home menu.

2. Leer de Basics!

2. Leer de Basics!
2-1


Basis Bewerkingen voor Super LoiLoScope
Klik op de Zoom

Klik en houd op het bureau blad verplaatsen
Door te slepen de achtergrond, kunt u het bureau blad als u alstublieft. U kunt ook inzoomen en uitzoomen door
op/neer scrollen met het muiswiel.

Zoom In of uit met een klik
Klik op een object dat u inzoomen wilt op.
Door te klikken op een object het inzoomen naar prioriteit
gerangschikte bekijken en beginnen te spelen.

Klik op een miniatuur die u
wilt bewerken

Klik op de achtergrond voor mid-zoom
Bij het inzoomen op een tijdlijn of de dia miniatuur, door te
klikken op de achtergrond of de knop Uitzoomen op de bovenste
rechter gedeelte van het object, wordt het zoom uit om
"mid-zoom". Als het bureau blad is al ingesteld op volledige
bureau blad weergave, klikt u op een bepaald gebied op de
achtergrond voor een nauwere "mid-zoom" om het geselecteerde
gebied.

Klik op de zoom out knop voor "mid-zoom".

Nadat u klaar bent met bewerken, klikt u
op de achtergrond.

Klik op de achtergrond voor een volledige bureau blad
weergave
In de weergave van de "mid-zoom", kunt u op de achtergrond
opnieuw om verder te gaan naar het volledige bureau blad modus
waarmee u alle miniaturen, tijd lijnen en magneten op het bureau
blad weer geven.

Zoom In

Mid-Zoom

2. Leer de Basics!

2-2 Tutorial
Gelieve te beginnen met het leerprogramma. Door steeds de eerste hand ervaring met de
functies en ken merken van Super LoiLoScope, maakt het dingen veel gemakkelijker om
te leren. Het start scherm, klik op de knop van de tutorial. De tutorial zal uitleggen, maar u
begeleiden bij de algemene werkzaamheden van de verbeterde video-editing software.

Tutorial knop

2-3 Muis functies
Afspelen van video's en muziek met de muis over
Thumbnails van video's, foto's en muziekbestanden weer gegeven op het bureau blad. Wanneer de muis cursor gewoon boven de miniatuur
geplaatst is, zal het beginnen met het afspelen van het bestand. One-click kunnen bewerken van de afbeelding. Bestanden kunnen worden
bewerkt en zelfs verwijderd binnen het bureau blad, maar heeft geen invloed op het oorspronkelijke bestand. Als het oorspronkelijke
bestand in windows is verplaatst of is verwijderd, werkt het niet meer echter in de Super LoiLoScope desk top tenzij een goede oplossing
is uitgevoerd.

De muis over
Speel een miniatuur

Klick op
Foto afbeelding bewerken
Selecteer magneet
Tijdlijn bewerken
Mid-Zoom
Volledige bureau blad weergave
Slepen
Blader op het bureau blad
Schuif het venster tijdlijn

Klik met de rechter
Meervoudige selectie van miniaturen
Meerdere selectie van magneten
Meerdere selectie van tijdlijn balken
Snel koppeling

Muiswiel
Zoom In/Out van scherm
Schuif de media browser
Ruits-Forward/Rewind video preview van media browser
Zoom in/out voor tijd lijn balk in het tijd lijn venster
De dikte van de pen effect wijzigen

3.

Voor video-, muziek- en fotobestanden zoeken

3. Voor video-, muziek- en fotobestanden zoeken
3-1


Media browser
Is wat de media browser

U kunt de media browser op elk
gewenst moment weer geven
door te klikken op het
pictogram in de rechter
benedenhoek.

De media browser toont de video's, muziek en foto's-bestanden die u kunt bewerken in Super LoiLoScope.
Klik op het tabblad video/muziek/foto/externe apparaat om de bestanden weer gegeven, en de muis over
de miniaturen op de tabs om een voorbeeld van het bestand. Klik of sleep het bestand om het bestand te
lezen. Op het tabblad instellingen, controleert u de map die u wilt gebruiken en de video-, foto- en
muziekbestanden automatisch worden gedetecteerd, en op het juiste tabblad weer gegeven. Als uw
SD-kaart, USB-geheugen, externe harde schijf of andere externe apparaat niet weer gegeven wordt, klikt u
op de knop Vernieuwen op het hoogste recht op het tabblad voor het externe apparaat en de video-,
muziek-en foto bestanden weer geven.

Door uw muis op de miniatuur
plaatst, kunt u een voorbeeld
bekijken. Tijdens de preview, kunt u
snel vooruit/terugspoelen met het
muiswiel.

Klik op bestand lezen
Klik op het bestand te lezen.

3.


Voor video-, muziek- en fotobestanden zoeken
Tabs en knoppen

Selecteer de
mappen weer
geven in de
media browser

video's
worden weer
gegeven

Weergave
van muziek

Afbeeldingen
weer geven

Bestanden die
zijn opgeslagen
op een DVD
worden weer
gegeven

Externe
apparaten
zoals
SD-kaarten

Back-up van uw PC uit externe
media zoals SD-kaarten en
DVD-bestanden weer geven

Weergave wijzigen
Door te klikken op het pictogram kunt u
de weergave van de map structuur,
alfabetisch of aanmaak datum..



Map Bar
Door te klikken op de mappen balk, kunt u alle
miniaturen bestanden in die map. Sleep en laat
vallen hen op het bureau blad om te lezen alle
bestanden.

Selecteer mappen worden weer gegeven in de media browser

Tabblad instelling
De standaardinstellingen voor de browser media bestanden vanuit de volgende locaties
gezocht.
Video's: Mijn video's map
Afbeeldingen: Afbeeldingen
Muziek: Mijn muziek
Wanneer u op het tabblad instellingen klikt, wordt een PC structuur map getoond. Selecteer
de map die u wilt gebruiken. De mappen die u hebt gecontroleerd zal continu worden
gecontroleerd, en de video-, muziek- en fotobestanden worden weer gegeven op het juiste
tabblad.



Selecteer een map

De geselecteerde mappen weer gegeven in de structuur in het tabblad instellingen bevat
een video-, foto- of muziek bestand.
Klik op het driehoekje om een map te openen, en klik op een map die u wilt bekijken. De
inhoud van de map zal worden weer gegeven in de viewer aan de rechterkant.

Klik op de knop Vernieuwen als u
externe apparaten, zoals een
SD-kaarten, USB-geheugen en
harde schijven worden niet weer
gegeven.

Vanaf links: Close, knop
Uitzoomen

Knop bestand verwijderen
Het geselecteerde bestand worden
verwijderd van uw PC. Deze actie kan
niet ongedaan worden gemaakt, dus
doe zo zorgvuldig, op uw eigen risico.

3.

Voor video-, muziek- en fotobestanden zoeken

3-2


Meerdere bestanden selecteren
Hoe om meerdere bestanden te selecteren

U kunt meerdere bestanden op de volgende manieren:

Terwijl ingedrukt op de rechter muisknop, sleept u de rode lijn in of rond de bestanden u
wilt selecteren

Klik op het selectie vakje in de link erben eden hoek van het bestand

Klik op de map balk, selecteert u alle bestanden in die map

Houd de shift-toets en klik op de mappen balk en meerdere mappen selecteren

U kunt meerdere bestanden selecteren door te slepen de rode lijn na het
selecteren van de meervoudige selectie knop onderin verlaten van het
scherm..



Selectie opheffen

U kunt bestanden op de volgende manieren uitschakelen:

Klik op het selectie vakje in de link erben eden hoek van het bestand dat u wilt uitschakelen voor
het geselecteerde bestand

Rechts klik op het bestand terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt te houden

Terwijl het bedrijf de Ctrl-toets ingedrukt houd de rechter muis knop en hef de selectie van
meerdere bestanden door te slepen de rode lijn in of rond de bestanden u wilt deselecteren



Bestanden lezen

De dossiers kunt van de media kiezer u lezen door het bestand op het bureau blad te slepen. U kunt
alle bestanden uit een map lezen door slepen en neerzetten van de folder bar. De bar van de map te
slepen wordt de bestanden toevoegen aan een magneet.

Bestanden verplaatsen snel naar de magneet of de tijdlijn met de snel koppeling
U kunt snel bestanden uit de media browser of het bureau blad naar de gewenste magneet of tijdlijn met behulp van de snel
koppeling. Klik het dossier met de rechter muis knop op de snel koppeling te gebruiken, of snel koppeling klikt u op de link
erben eden hoek van het scherm.
* Zie voor meer informatie over het gebruik van de snel koppeling 7-2.

3.

Voor video-, muziek- en fotobestanden zoeken

3-3


Back-up bestanden van SD-kaarten en DVD
Een back-up

Gegevens van externe media opslaan
U kunt de media browser uw gegevens rechtstreeks naar uw PC worden opgeslagen.

Selecteer de tab van de DVD of SD kaart
b

Selecteer het tabblad
Wanneer u de DVD of SD card tab selecteert, verschijnt een back-up-knop aan de linkerkant.
Selecteer de bestanden die u wilt opslaan (Klik op het selectie vakje links onder in of selecteer
meerdere bestanden), en klik op de back-up knop.
De knop back-up wordt weer gegeven

Controleer de grootte van de bestanden en klik op "Ja" om de bestanden naar de opgegeven map
voor de back-up opslaan op uw PC.
Hij opgeslagen bestanden worden weer gegeven in de back-up tabblad.
Door te klikken op de knop back-up wanneer er niets is geselecteerd in de media browser, worden
de bestanden op uw camera die niet is een back-up automatisch opgeslagen aan uw PC.



Een back-up map selecteren

U kunt een uitvoer map voor uw back-up bestanden uit de optie-instellingen
opgeven.
Klik op het pictogram van de instelling van de optie van het menu aan de bovenkant van de pagina.
Klik op de knop Opslaan locatie aan de linkerkant.
Klik op de grijze knop aan de rechterkant van de lijst veld naar een map.



Back-up tabblad

De back-ups van bestanden wordt op het tabblad Back-up in de media browser getoond. U kunt
spelen en het bewerken van deze bestanden op dezelfde manier als die u zou doen met andere
video- en foto bestanden.

4. Kies uw favoriete scène!

4. Kies uw favoriete scène!
4-1


Spelen en bij snij den
Een video afspelen

Beweeg je muis aanwijzer boven de miniatuur (muis over) spelen een miniatuur. De video moet beginnen met spelen. Klik op de video
en de video zal inzoomen op een optimale grootte en de hulp middelen weer te geven.



Knop functies

Foto afbeelding verwijderen

Rand kleur is hetzelfde als de magneet
サムネイル再生ウインドウ

Het oorspronkelijke
bestand weer geven

Zoom uit

Lade schakelaar

Afspelen/pauzeren

In punt

Uit punt
Spele

Terugspoelen

Volume

In het knoop punt

Volume

Fast Forward

Snelheid afspelen
uit punt knop

Knop kopiëren

Een foto knippen

4. Kies uw favoriete scène!


Orde maken van video's en muziek

Bewerken van miniaturen is eenvoudig.
Verplaats de "in" en "uit" verwijst naar uw favoriete scène te selecteren. Als
u selecteren van meerdere scènes van hetzelfde bestand willen zou, klikt u
op de miniatuur kopiëren en aanpassen van de "in" en "uit" punten weer.



Roterende foto's

Bij het bekijken van fotobestanden, kunt u de afbeelding 90, 180 en 270
graden van het dien blad instelling draaien als de afbeelding niet correct
wordt gedraaid. Selecteer de draai hoek van de rotatie pull-down menu wordt
weer gegeven in het vak instelling op de linkerkant van de miniatuur om de
afbeelding te draaien.



Copy miniaturen

Zodra u uw scène met de "in" en "uit" punten hebt geselecteerd, klikt u op de miniatuur
copy knop kopiëren op de miniatuur. De gekopieerde afbeelding, zal de "in" en "uit"
punten worden opgeslagen.

Knop kopiëren

4-2 Spelen op een groot scherm


Afspelen op volledig scherm

Dubbel klik op het spel scherm van de miniatuur van de video in het volledige scherm
weer geven. Door de muis cursor naar de onderkant van het scherm wilt weer geven van
de bewerkings hulp middelen kunt u de video in het volledige scherm. U kunt volledig
scherm door te dubbel klikken weer uitschakelen.

4. Kies uw favoriete scène!

4-3 Line-up miniaturen


Selecteer meerdere miniaturen

U kunt meerdere miniaturen weer gegeven op het
scherm. U kunt dit doen door meerdere selectie
knop in de link erben eden hoek van het scherm of
rechts te klikken met de muis om een rode lijn weer
te geven. Gebruik de rode lijn te tekenen op of rond
de miniaturen die u wilt selecteren. Dit kunt u
meerdere bestanden verzenden naar een tijdlijn of
de magneet.
U kunt meerdere miniaturen door te klikken op de knop
meerdere selectie of rechts te klikken met de muis een rode lijn
te tekenen op of rond de miniaturen die u wilt selecteren. De
geselecteerde miniaturen worden doorschijnend.



Throw miniaturen

Gooi de miniaturen op het scherm om het
organiseren van uw bureau blad als het organiseren
van documenten op een tafel. Sleep de miniatuur
versie en de miniatuur zal glijden over het scherm.
U kunt dit te scheiden van uw video bestanden uit
uw fotobestanden.

5. Maak een video met uw geselecteerde scènes!

5. Maak een video met uw geselecteerde scènes!
5-1


Tijdlijn
Wat is een tijdlijn?
Een basis voor het project maken door verbinding te maken met video's, afbeeldingen en muziek
U kunt een tijdlijn maken door te klikken op het pictogram van de tijdlijn in het menu. De tijdlijn is een "workbench"
voor u te verbinden of miniaturen te compileren. Als u slepen en neerzetten van een miniatuur het tijd lijn venster,
zal het als een tijd lijn balk worden weer gegeven. De lengte van de balk wordt bepaald door de lengte van de video.
De balken boven in het venster van de tijdlijn weer gegeven in de voorkant van het spel venster.



Namen van elk onderdeel
Volledige scherm spelen, dicht,
zoom uit

Window spelen

Lade switch
Klik op weer geven/verbergen het
dien blad van het effecten instellen

Tool Bar
Bepaalt de miniatuur

Tijd lijn venster
De "workbench" te sluiten en te
compileren tijdlijn bars



Knop functies
Terug naar vorige tijd lijn balk

Lade switch

Afspelen/pauzer
Kleur/titel wijzigen

In punt

Volgende tijd lijn balk

Volume

Stand punt van
de spelen
U kunt een gezoem in/out in
het tijd lijn venster met het
muiswiel.

Terugspoelen

Voo ruits poelen

Speed spelen
Uitvoer formaat

Knop kopiëren
Knop afbeelding
uitgesneden

Uit punt
< Geel Range >
Geselecteerde
gebruiker spelen ber eik.

＜Roze Range＞
Reeks spelen

5. Maak een video met uw geselecteerde scènes!


Tijdlijn spelen ber eik

Door de "in" en "uit" punten aan te passen, kunt u het bereik van de spelen in de tijdlijn. De roze balk geeft het huidige bereik van het spel,
en de gele balk vertegenwoordigt de gebruiker geselecteerde afs peel bereik. Door het plaatsen van de muis cursor op het punt in/out, kunt
u momenteel op welk tijd stip het punt is. De video in het roze ber eik wordt weer gegeven wanneer het uploaden of van de tijdlijn output.



Het spel ber eik selecteren

Er zijn 3 manieren om het bereik van de spelen in de tijdlijn selecteren



Gebruiker geselecteerd bereik

Bestand ber eik

Het bereik van de spelen op de tijd lijn balk aanpassen door te dubbel klikken op de
werkbalk van de tijdlijn.



Gebruiker geselecteerd bereik

Het spel ber eik geselecteerd door de gebruiker door de "in" en "uit" punten aan te
passen. De gebruiker heeft geselecteerd bereik kun je door te klikken op de
achtergrond van de tijdlijn..



Aantal alle bars van de tijdlijn afspelen

Volledige gamma

Dubbel klik op de achtergrond van de tijdlijn om het bereik zodat alle bestanden in de
tijdlijn. Wanneer alle bestanden weer gegeven worden, klikt u op de achtergrond nog
eens om terug te keren naar de gebruiker geselecteerd bereik.

Over het bereiken van roze en geel
De roze ber eik weer het huidige bereik van het spel. De gele ber eik weer de
geselecteerde gebruiker spelen bereik. Door te klikken op de achtergrond, kunt u
terugkeren naar de geselecteerde gebruiker spelen bereik..



Dubbel klik op de balk te richten op het spel.

Video formaat
SD NTSC

640x480

SD quality, For TVs in Japan and the USA

SD Wide

640x360

SD Wide, For TVs in Japan and the USA

DV NTSC

720x480

Digital movie format for Japan and USA

U kunt de grootte van de video van het pull-down

SD PAL

720x576

SD quality, for TVs in Europe, etc.

menu in de tijdlijn tool bar..

SD Wide

768x432

SD Wide, for TVs in Europe, etc.

DV PAL

720x576

Digital movie format for Europe, etc.

YouTube

640x480

YouTube 4:3

YouTube Wide

640x360

YouTube Wide

YouTube HD

1280x720

YouTube HD

OVGA Wide

320x180

1/2 SD Wide

OVGA

320x240

1/2 SD

OXGA

512x384

For video websites

DVD

640x480

Optimum size of DVD

DVD Wide

854x480

Optimum size for wide DVD

HD

1280x720

HD quality (720p)

HD

1920x1080

HD quality (1080p)

Customize

Set the size freely
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Tijd lijn balk
Wat is een tijd lijn balk?
Tekst
Afhankelijk van het bestandstype (video: geel, tekst: groen,
muziek: roze), wordt elk bestand in een andere kleur.

Video

Foto

Muziek

Tekst
Tekst
Tekst
tekst

movie02.mp4

video.mp4
Foto.png

Tijd lijn balk
De rand van de tijd lijn balk zal hebben
dezelfde kleur als de magneet die op te hing
samen. Een witte rand betekent dat het niet
een magneet tot.



movie02.mp4
De geselecteerde tijd lijn balk
wordt weer gegeven in blauw

De tijd lijn balk bewerken

De "in" / "uit" grepen weer gegeven wanneer u de tijd lijn balk klikt. Verplaats de
behandeld links en rechts om trim uw video.
Vrij bewegen de tijd lijn balk slepen. Kunt u de tijd lijn balk 1 frame door op de pijltjes
naar links of rechts te drukken terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt te houden..



Aansluiten tijdlijn bars

Wanneer u sleept en een tijd lijn balk verbinden met een andere bar, de bar zal u op de
hoogte draaien geel. De tijd lijn balk zal ook geel bij het aanpassen van de "in" / "uit"
punten te verbinden met een andere tijd lijn balk, de rand van het spel, of wanneer de
tijd lijn balk op 0: 0: 0.



Opnieuw tijd lijn balk beweging

Druk op Ctrl + Z om het ongedaan maken van de
beweging van een tijd lijn balk of klik op de knop
ongedaan maken op de bodem verlaten van het scherm en
Shift + Ctrl + Z om opnieuw het verkeer of klik op de
knop opnieuw op de bodem verlaten van het scherm. Let
op: Als u de balk uit de tijdlijn verwijderen, u kunt de
functie ongedaan maken/opnieuw uitvoeren ongedaan
maken of herhalen van de bar beweging.

De knop ongedaan
maken/opnieuw

Muziek.mp3
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De tijd lijn balk kopiëren

Klik op de knop kopiëren nadat u hebt geselecteerd de tijd lijn balk die u wilt
kopiëren. De gekopieerde balk wordt weer gegeven achter het origineel.



Splitsen de bar met het gereedschap Schaar

Pauzeren de video met de tijd lijn balk geselecteerd met het gereedschap Schaar
worden weer gegeven. U kunt de balk gesplitst door te klikken op het gereedschap
Schaar.



Meerdere selectie (ingedrukt houden)

Als u wilt dat om de resterende balken, selecteer de tijd lijn balk links van de selectie
en houd de linkermuisknop ingedrukt om alle van de balken aan de rechterkant te
selecteren. Houd de muisknop ingedrukt en sleept u de balken in het tijd lijn venster
de balken verplaatsen naar links of naar rechts..



Meerdere selectie: Klik met de rechter muis knop lijn (touch)

Selecteren terwijl u op de rechter muisknop, meerdere bars met de rode lijn
tekening over hen. U kunt dit ook doen door te klikken op de knop meerdere
selectie in de link erben eden hoek van het scherm.



Meerdere selectie: Klik met de rechter muis knop lijn (surround)

Terwijl u de rechter muisknop op, trekken rond de bestanden die u wilt
selecteren met de rode lijn. U kunt dit ook doen door te klikken op de knop
meerdere selectie in de link erben eden hoek van het scherm.



Meerdere selectie
knop

Meerdere selectie
knop

Snelle beeldverwerking

Wanneer u meerdere bars van de tijdlijn hebt geselecteerd, verschijnt een groene greep rond de
geselecteerde tijdlijn bars. Door de greep naar links of naar rechts te slepen, kunt u uitbreiden
of contract meerdere bars van de tijdlijn.

5. Maak een video met behulp van uw favoriete scènes
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Overgangs instellingen
Automatische overgangen

Wanneer de tijdlijn bars raken of overlappen elkaar in het tijd lijn venster, een
overgang automatisch ingesteld.

Gedeelten van de bar, die elkaar overlappen
een overgang automatisch ingesteld.

Automatische overgangs regels

Gesneden
(Scherm wijzigingen onmiddellijk)

Fade In/out (langzaam uitwisseling)
voor 20 kaders aan beide uiteinden.

Opgesteld op de tijdlijn (geen overlapping)
met een verlaging van het scherm verandert.
Fade in/out voor 20 kaders aan beide uiteinden.

Geen onderdelen verbonden
alle video's zullen fade in/out op beide uiteinden..

Einde van de balk wordt op de dezelfde positie
fade out 20 kaders voor alle video's.

Korte bar binnen een lange bar
fade in/out voor 20 kaders.
Geen verschil als de bovenste en onderste balk uitwisseling.

Gedeeltelijke overlapping voorbeeld 1
de overgang zal variëren afhankelijk van de plaats van de bovenste en
onderste balk. De bovenste balk zal vervagen voor de duur van de
overlapping van de bar. De onderste balk zal verdwijnen uit voor 20
kaders.

Gedeeltelijke overlapping voorbeeld 2
de bovenste balk zal verdwijnen uit voor de duur van de overlapping
van de bar. De onderste balk zal vervagen voor 20 kaders.

Fade In/out (langzaam uitwisseling)
alleen de delen die elkaar overlappen.

5. Maak een video met behulp van uw favoriete scènes
Manual overgang



U kunt handmatig de automatische overgang. Selecteer de tijd lijn
balk en klikt u op de "open transparantie/transit ion Control Button"
in de rechter benedenhoek (of recht sbo ven) van de tijd lijn balk
weer gegeven. Klik op de knop fade bewerken weer gegeven van de
controller.

Return to Auto-Transition Mode

Stel de doorzichtigheid van de fade in begin punt, eind punt, transparantie van de video uitfaden, fade-out van begin punt, en de
transparantie van de fade out eind punt. Wanneer u klaar bent met de instellingen, klikt u nogmaals op de knop overgangen, of klik op de
achtergrond van de controller te sluiten. Klik op de "terug naar auto-transit ion mode" om de overgang van de handmatige instellingen..

Fade-in eind punt
Verplaats de schuif regelaar
om heen en weer in te stellen
Dekking 100%

Fade-in start punt transparantie
Verplaats de schuif knop omhoog en
omlaag om

Dekking 0％～100％
Verplaats de schuif knop
omhoog en omlaag om
Terug naar auto-transit ion

Fade-out van begin punt
Verplaats de schuif regelaar om heen en
weer in te stellen

Fade-out van transparantie van
het eind punt
Verplaats de schuif knop omhoog en
omlaag om

mode

Terug naar auto-overgang
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Volume aanpassen
U kunt het volume van uw video handmatig aanpassen. Selecteer de
tijd lijn balk en klikt u op de "open vervagen en volume control
panel" knop in de rechter benedenhoek (of recht sbo ven) van de tijd
lijn balk wilt weer geven van de controller weer gegeven. U kunt het
volume aanpassen voor het fade-in start punt volume, fade-in
volume tijdens het afspelen, eind punt, fade-out van begin punt, en
de fade out eind punt. Zodra u klaar bent met de instellingen, klikt u
op de achtergrond of de knop volume aanpassing aan het sluiten van
de controller.

Fade-out van begin punt
Verplaats de schuif regelaar om heen en
weer in te stellen

Fade-in eind punt
Verplaats de schuif regelaar
om heen en weer in te stellen
Volume 100%

Fade-In Start-Ppint
Verplaats de schuif knop omhoog
en omlaag om

Volume 0％～100％
Verplaats de schuif knop
omhoog en omlaag om

Fade-out eind punt
Verplaats de schuif knop omhoog en
omlaag om
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Video-indeling
Verplaatsen en transformeren uw video

U kunt transformeren en video's, beelden in het spel venster of door te klikken op de tijd lijn balk te verplaatsen.

Object verplaatsen

Verplaatsings greep

Greep uit te breiden/contract
Draai greep

De kleur van de rand zal worden van de
magneet die de tijd lijn balk van is
dezelfde kleur. Het formaat wijzigen en
draaien de video. Als u de video, dubbel
klik op de rand, of de knop Begin waarden.

Reset
Het object op de oorspronkelijke positie terug
Rotate 90 degrees clock/counter-clock wise
90 Graden naar links of naar rechts draaien
Fit
De video aan te passen in het spel venster aan te passen

5. Maak een video met behulp van uw favoriete scènes
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De video van de vorm en positie van animatie voorzien
De animatie in de tijdlijn instellen

U kunt de animatie om video's, foto's, tekst en de kracht van het effect op de tijdlijn instellen. U kunt de animatie voor elk object instellen op
de tijdlijn. Als u de knop animatie uitschakelt, worden de animaties opgenomen tijdelijk uitgeschakeld.



Functies van elk onderdeel
Tijdens de her codering een animatie, worden het spel venster
geminimaliseerd. U kunt objecten buiten de marges van plaatsen.

Freely move objects

Klik op de knop van de lade te openen het dien blad van het effect.

Selecteer de tijd lijn balk die u wilt animeren. Selecteer een uitgangs punt voor de
tijd lijn balk in het spel venster.

Klik op het tabblad bron bevindt zich aan de linkerkant.

Schakel de knop animatie laag in het dien blad van het effect. De kaart van een
animatie voor "Schaal", "Move", en "draai" wordt weer gegeven in het tijd lijn venster.

Schaal
Verplaatse
n
Draaien

Schaal
Verplaatsen

Draaien

Verplaats het object in het venster afspelen terwijl de video wordt afgespeeld opnemen
een Key Frame Group (blauwe lijn) onder "Verplaatsen".
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Kaart van animatie en sleutel frame groepen

Door het object binnen het spel venster te verplaatsen, kunt u een code
frame groep binnen de kaart opnemen.
< Window spleen >

Draaien
Schaal

Verplaatsen

Afhankelijk van de instellingen, kunt u de sleutel frames opnemen voor
elke groep.

< Kaart van animatie >

Geselecteerde tijd lijn balk
Video/foto/Music

Schaal
Verplaatsen

Heen en weer bewegen

Draaien
Lengte van video

Regel verwijderen

Slepen en neerzetten van de
lijn de marge te verwijderen



Key frame

Met behulp van de sleutel frame in plaats van het object
verplaatsen door freehand kunt u vloeiende animaties. Selecteer
de begin- en eind punt van het object en de animatie automatisch
gemaakt.

< Begin punt >
Pauzeren de video en selecteer de vereiste sleutel frames. U kunt
animaties voor schaal, verplaatsen en afzonderlijk roteren. Heen
en weer het hoofd frame te verplaatsen of sleep het in de marge
van het hoofd frame verwijderen.

Vloeiende animaties te maken
vanaf het begin punt naar het
eind punt

＜Begin punt＞

Pauzeren de video en klik op
de knop code frame.

Schaal
Verplaatse
n
Draaien

< Eind punt >
Pauzeren de video en selecteer een punt in het spel venster wilt u
het object aan het einde van de animatie. U kunt eerst het eind
punt van de code lijst..

＜Eind punt＞
Key Frame begin punt

Schaal
Verplaatse
n
Draaien

Key Frame
eind punt
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Effecten in de tijdlijn instellen

U kunt effecten ook tijdens het bewerken van de tijdlijn. Selecteer de tijd lijn balk en selecteert u het gewenste effect in het menu. Wanneer
u een effect hebt geselecteerd, verschijnt de effect instellingen lade aan de linkerkant van de tijdlijn. Als u een effect zonder de selectie van
een tijd lijn balk selecteert, zullen de gevolgen de volledige tijdlijn. Als u daarna het effect instellen, klikt u op de tijd lijn balk om de
gevolgen voor die tijd lijn balk worden weer gegeven in het dien blad van het effect instellingen aan de linkerkant. Als de tijdlijn niet is
geselecteerd, zullen de gevolgen voor de gehele tijdlijn worden weer gegeven.

Kies het effect dat u wilt instellen. De "X"
knop zal het effect verwijderen.

Lade switch
u kunt tonen/verbergen de lade.

6. Output video en foto's!
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Selecteer een uitvoerindeling
Uitvoer in verschillende formaten

Nadat u klaar bent met het bewerken, moet u het bestand coderen en sla. Kies het pictogram, afhankelijk van uw behoeften.

Video's op de PC - bestand uitvoer bekijken.

Kijken video's van uw camera aangesloten op de uitgang van een TV-camera.

Video's op DVD, iPod of andere externe apparaat apparaten uitvoer bekijken.

Uw video's te delen met de wereld, of voor jezelf-YouTube video's opslaan.

Persoonlijke video's delen e-Vimeo.

Video's en foto's op Facebook-Facebook delen.



Uitvoer ber eik

Bij het uitvoeren van video van een miniatuur of de tijdlijn, wordt de video tussen de punten "in" en "uit" worden uitgevoerd. Zorg ervoor
dat u het juiste bereik geselecteerd voor uitvoer.



Veranderen van output size en beetje tarief

De video grootte wijzigen van de trek kracht onderaan menu. De
grootte, kunt u ook rechtstreeks invoeren.

De frame snelheid van de video-uitvoer wijzigen

Select the video play speed between 10% - 2000% from the pull down
menu. You can also directly enter the speed.
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Het uitvoerbestand
Uitvoer van de media browser

Selecteer het bestand dat u wilt uitvoeren vanuit de
media browser. Klik op de bestandsindeling die u wilt
uw video-uitgang en de geselecteerde video bestanden
zullen worden geworpen om een magneet op het
bureau blad. Pas de instellingen voor uw
uitvoerindeling en klik op "Ok" om te beginnen de
uitvoer.



Uitvoer van miniatuur

Terwijl de afbeelding op het bureau blad is ingeschakeld, kies een formaat dat u wenst om
uw video vanaf het menu delen.



Uitvoer van een magneet

Terwijl de magneet op het bureau blad is ingeschakeld, kiest u een indeling die u wilt output
uw video's aan in het menu van het deel. Al uw muziek, video en foto bestand gekoppeld zijn
aan de magneet zal worden uitgevoerd naar de geselecteerde bestandsindeling. U kunt dit
ook gebruiken om batch meerdere video's naar een formaat coderen.

6. Output video en foto's!
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Uitvoerbestand
Uitvoerformaat

U kunt het uitvoeren van video bestanden in verschillende formaten. U kunt ook de instellingen voor elke indeling zoals video
grootte en bit snelheid.
WMV
WMV-video's zijn van hoge kwaliteit voor de bestandsgrootte. Dit is de basis video
bestandsindeling voor Windows.
AVI
AVI video's gebruiken verschillende compressie methoden codecs installeren. U kunt ook video's
zonder compressie te gebruiken met andere toepassingen uitvoeren.
MPEG2
MPEG2 is een indeling voor dvd's en digitale televisie. U kunt de video's van uitstekende
kwaliteit in vergelijking met WMV en MP4 door het op een hoge bit snelheid.
F4V, MP4, 3GP
video's zijn van hoge kwaliteit voor de bestandsgrootte.
MP4: Een veelgebruikte bestandsindeling. Kunnen worden bekeken op iPod en PSP.
F4V: Bestands indeling voor Adobe Flash.
3GP: bestands indeling voor derde generatie mobiele telefoons.
CUDA MP4
Encode MP4 bestanden snel met NVIDIA CUDA technologie. U kunt dit alleen als u een
NVIDIA GPU gebaseerd.
Audio
WAV: Niet-gecomprimeerd geluids bestandsindeling.
AAC: Deze bestandsindeling wordt meestal gebruikt voor draag bare audio spelers. Hoe hoger de
bitrate, hoe groter de bestandsgrootte, maar de audio kwaliteit zal toenemen. (Sommige draag
bare audio spelers kunnen deze bestandsindeling niet ondersteund.)
WMA: Bestands formaat afgespeeld in Windows Media Player. Hoe hoger de bitrate, hoe groter
de bestandsgrootte, maar de audio kwaliteit zal toenemen.
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Uitvoer naar WMV

WMV-video's zijn van hoge kwaliteit voor de bestandsgrootte. Dit is de basis video
bestandsindeling voor Windows. De instellingen aanpassen in het dialoogvenster en de uitvoer.

Selecteer outputformaat kunt u de instellingen voor het uitvoerbestand.
Selecteer beeldkwaliteit: Verplaats de schuif regelaar om de video kwaliteit. U kunt de kwaliteit van de
video tussen het bereik van 0 - 100. Hoe hoger het getal, des te groter de bestands grootte, maar de
hogere kwaliteit.
Bestandsgrootte herstellen: Vasts tellen van de bestandsgrootte van de video-uitgang.
Bitsnelheid vast: Vasts tellen van de bitsnelheid van de video-uitgang.
Instellingen wijzigen
Formaat: Verander de grootte van de video-uitgang.
De frame snelheid wijzigen: De frame snelheid van de video wijzigen.
De snelheids modus wijzigen: De afs peel snelheid van de video-uitvoer wijzigen.
Opnieuw instellen op standaard instelling.
Door op deze knop klikt, zullen alle de instelling terug naar hun standaardinstellingen.
(Standaard instelling: Selecteer beeldkwaliteit: Quality 90)



Uitvoer naar AVI

U kunt de compressie-indeling voor de video met de video codec en de
audio met de audio-code. U kunt de codec van de knop instellen op het
recht.



Uitvoer naar MOV

U kunt de compressie formaat door te klikken op de knop instellingen voor
video/sound.

6. Output video en foto's!



Uitvoer naar MPEG2

De video kwaliteit aanpassen door de bitsnelheid aan te passen.



Uitvoer naar MP4/F4V/3GP

Selecteer het bestandstype in MP4, 3GP en F4V.
MP4-bestanden kunnen worden afgespeeld op de PC.
F4V-bestanden kunnen worden gebruikt in Adobe Flash.
3GP bestanden kunnen worden afgespeeld op mobiele telefoons. Hier kunt u de
gemiddelde bitsnelheid, maximum bitsnelheid en audio bitrate voor elk
bestandsformaat.
De standaard instelling is de standaard instelling aanbevolen.



Uitvoer naar MP4 met CUDA

CUDA codering is alleen beschikbaar voor degenen die gebruik maken van een
compatibele grafische kaart CUDA met een NVIDIA-kaart. Met
CUDA-instellingen, kunt u de uitvoer tijd verminderen door 1/3 - 1/10.
Maar de voorgeprogrammeerde instelling aanpassen, kunt u de h. 264 profiel en bit
snelheid. Klik op het selectie vakje in voor het coderen van CUDA
CUDA-codering voor iPod, PSP, output.
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Audio-uitvoerbestand

Dit zal de uitgang van een audio-bestand. U kunt dit gebruiken om audio van een video-uitgang of het wijzigen van het
formaat van een audio-bestand. Het bestandstype, en audio bitrate kiest in het dialoogvenster en klik op "OK" om de
output. Als u een uitvoerbestand, verwijzen wij u naar de sectie op de optie instellingen in het hoofd menu.

Bestandsindeling
WAV
Niet-gecomprimeerd geluids bestandsformaat.
AAC
Deze bestandsindeling wordt meestal gebruikt voor draag bare audio spelers.
Hoe hoger de bitrate, hoe groter de bestandsgrootte, maar de audio kwaliteit
zal toenemen. (Sommige draag bare audio spelers kunnen deze
bestandsindeling niet ondersteund.)
WMA
Bestandsindeling afgespeeld in Windows Media Player. Hoe hoger de bitrate,
hoe groter de bestandsgrootte, maar de audio kwaliteit zal toenemen.

6-4


Uitgang naar de camera
Uitvoerformaat
Dit zal de uitgang van een video bestand van uw video camera. Selecteer het juiste formaat
voor uw camera, en NTSC of PAL.
DV
Dit zal output dat een 720 x 480 DV AVI bestand speelbaar op de DV-camera's
gecomprimeerd.
HDV
Dit zal de uitgang van een 1440 x 1080 MPEG2-TS bestand speelbaar op de HDV-camera's.
U moet Windows 7 om deze functie te gebruiken.
AVCHD
Dit isll een 1920 x 1080 MTS bestand voor AVCHD camera's maken. U kunt dit ook
gebruiken om HD AVCHD-dvd's maken.



DV/HDV/AVCHD formaat

Selecteer de naam en locatie wilt u het bestand opslaan op uw
PC. De software die bij uw camera te gebruiken voor het
opslaan van het bestand terug naar je camera.

6. Output video en foto's!
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Uitvoer apparaat
Uitvoerformaat
Dit zal de uitgang van een video bestand voor apparaten zoals de iPod en mobiele telefoons. Knoppen met een
groene rand rond hen kan GPU-codering gebruiken. GPU codering toestaat uw video's sneller dan met behulp
van de CPU alleen als output.

DVD
Gemaakt van een DVD-videobestand
Output video bestand van een DVD aan uw aangewezen Save Folder.
Een video schijf DVD maken
Een DVD-video diskWith maakt de aankoop van een upgrade, kunt u schrijven naar DVD
en BD van Super LoiLoScope.
iPod
Hiermee maakt u een bestand af te spelen op iPod (m4v). Gebruik iTunes om het bestand
op naar uw iPod overbrengen.
iPhone
Hiermee maakt u een bestand af te spelen op de iPhone (m4v). Gebruik iTunes om het
bestand op op uw iPhone.
Mobile 3G
Hiermee maakt u een bestand moet worden afgespeeld op de meeste mobiele telefoons
(3GP of 3G 2). Gebruik de juiste geheugenkaart naar het bestand overbrengen naar uw
mobiele telefoon.
Apple TV
Hiermee maakt u een bestand af te spelen op de Apple TV (m4v).
PS3
Hiermee maakt u een bestand af te spelen op de PS3 (mp4). Gelieve het juiste
geheugenkaart gebruiken om het bestand naar je PS3.
PSP
Hiermee maakt u een bestand af te spelen op uw PSP (mp4) en een miniatuur bestand
(THM). Gebruik de juiste geheugenkaart om het bestand naar uw PSP.



Uitvoer naar DVD

Geef de bestandsnaam en selecteer een opslag locatie op uw computer
het bestand op te slaan.
DVD
Hiermee maakt u een MPEG2-bestand voor DVD-video's. Als
windows DVD Maker * op uw PC is geïnstalleerd, Windows DVD
Maker wordt automatisch uitgevoerd en de MPEG2-bestand dat u hebt
gemaakt wordt toegevoegd. Als u nog geen Windows DVD Maker is
geïnstalleerd op uw computer, de opslag map geopend. Uw
DVD-video voor het schrijven van software gebruik te maken van een
DVD-video-schijf.
* Windows DVD maken is alleen beschikbaar voor bepaalde edities
van Windows Vista en Windows 7.
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Uitgang naar de iPod/iPhone/Apple TV

Hiermee maakt u een video voor iPod/iPhone/Apple TV. Als u iTunes geïnstalleerd op uw PC hebt, iTunes automatisch uitgevoerd en de
video zal worden toegevoegd aan de lijst met video. Gebruik iTunes om video's overbrengen naar uw iPod/iPhone/Apple TV.
* Voor meer informatie over het gebruik van de iPod, iPhone en iTunes, neem contact op met de fabrikant.
* iPod, iPhone en iTunes zijn geregistreerde handels merken van Apple Inc.



Uitvoer naar 3G mobiele telefoons

Neem contact op met de fabrikant van uw mobiele telefoon om te zien welke
video-indeling uw mobiele telefoon kunt afspelen. Gebruik de software gebundeld
met uw mobiele telefoon of geheugenkaart voor de gegevens overdracht.
* Neem contact op met de fabrikant van uw mobiele telefoon voor het gebruik van
uw mobiele telefoon.



Uitvoer naar PS3

Kies de kwaliteit van hoge kwaliteit, medium en compact. Gebruik een
geheugenstick of uw net werk de video en spelen op je PS3.
* Gelieve contact opnemen met de fabrikant voor het gebruik van uw PS3.



Uitvoer naar PSP

Kies de kwaliteit van hoge kwaliteit, medium en compact.
< Hoe te besparen op uw PSP >
1) Sluit uw PSP naar uw PC met een USB-kabel.
2) Het video bestand te kopiëren naar de map van de VIDEO in de MemoryStick.
* Neem contact op met de fabrikant voor het gebruik van je PSP.

6. Output video en foto's!
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Uw video's uploaden naar YouTube en delen!
Aanmelden
Wat is YouTube?
Het gebruik van YouTube naar uw persoonlijke video's opslaan op het web of uw video's te
delen met de rest van de wereld. U kunt eenvoudig uw geüploade video's delen met je vrienden
op Facebook en Twitter. U kunt zelfs HD-kwaliteit video's uploaden voor YouTube. Als u een
NVIDIA GPU compatibel met CUDA, kunt u snel coderen en video's uploaden naar YouTube.

Inloggen op YouTube
Verbinding maken met je YouTube-account Super LoiLoScope door te voeren
in uw accountgegevens. Als u niet een YouTube-ID hebt, Registreer een
account aanmaken.

Klik hier om een account te maken,
Het is niet aanbevolen om Schakel dit selectie vakje in als u
een computer met andere gebruikers deelt.
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Uploaden

Video gegevens invoeren
Zodra u hebt gekoppeld aan je YouTube-account, verschijnt een scherm voor het opgeven van informatie over uw video. U kunt de
titel, beschrijving, label en categorie voor uw video. Selecteer als u zou willen maken van je video openbaar of particulier. Als uw
video is ingesteld als privé, kunt u alleen de video bekijken. U kunt automatisch ingesteld op uw video te delen op uw Facebook News
Feed of Tweet over uw Twitter.

Voer de titel, beschrijving
en label voor uw video.
Kies de categorie voor uw
video in de trek kracht
onderaan menu.

Als u zich aanmeldt bij een account die niet tot u op
een gedeelde computer behoort, klik hier om log uit
en log in met uw accountgegevens.

Privévideo: slechts u kunt kijken naar de video. De
video: iedereen kan kijken naar de video.

Als u niet delen uw video op
Facebook en Twitter wilt, klikt u
op de "disconnect".

Delen van de koppeling op Facebook
Uw video op Facebook delen, moet u verbinding
hebben met Facebook. Klik op "Connect" om het
account scherm weer te geven, zoals te zien is
aan de linkerkant. Voer uw accountgegevens en
controleer of Super LoiLoScope automatisch
delen met Facebook inschakelen. Als u video's
rechtstreeks uploaden naar Facebook wilt, te
bekijken gelieve de Facebook-pagina.

Aandeel van de link op Twitter
Om te tjirpen video's, moet u verbinding hebben
met Twitter. Klik op "Connect" om het account
scherm weer te geven, zoals te zien is aan de
linkerkant. Voer uw accountgegevens en
controleer of Super LoiLoScope, zodat
automatische tweeting van uw YouTube-video
nadat het uploaden is voltooid.

6. Output video en foto's!
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Delen van video's via e-mail met Vimeo
Aanmelden
Wat is de Vimeo?
Vimeo is een video-sharing dienst waar u kunt uploaden van de video's van uitstekende kwaliteit, ze beveiligen
met een wacht woord, en deel ze met alleen de personen die u wilt delen met. De koppeling van de geüploade
video zal worden opgenomen en met uw bericht is verzonden.
* Deze service is alleen beschikbaar in het Engels. Vimeo kan de inhoud van hun dienst zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

Log in op Vimeo
Log in op Vimeo. Klik op de knop "Inloggen" zelfs als er een account Vimeo. U kunt
maken in het volgende scherm.

Als u een rekening Vimeo, voer uw accountgegevens.

Als u nog niet een rekening
Vimeo, klikt u op de link "Join
Vimeo" op het scherm Log In om
een account te maken.

Vimeo registratie
U kunt kiezen uit twee verschillende rekening soorten
Vimeo biedt. De standaard account is een gratis account
met een 500 MB upload limiet per week. De Plus account
vereist een abonnee vergoeding, maar kunt u uploaden tot
5GB per week.

Nadat u uw account type hebt gekozen, Typ in uw
naam, e-mailadres en wacht woord. Lees de
voorwaarden en de overeenkomsten van Vimeo voordat
je klikt u op het selectie vakje.
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Uploaden

Controleer of Super LoiLoScope
Zodra u bent ingelogd op Vimeo, zal een vergunning worden
weer gegeven. In dit scherm kan u Super LoiLoScope en Vimeo
worden gekoppeld. Klik op de blauwe knop in de link erben
eden hoek van het scherm te machtigen Super LoiLoScope.

Deze blauwe knop machtigen Super LoiLoScope video's
uploaden naar Vimeo.

Video gegevens invoeren
Eerst, voert u de titel van de video. Als u uw video met een wacht
woord beveiligen wilt, klikt u op het selectie vakje naast "Wacht
woord toepassen" en voer een wacht woord. Als u uw video link naar
uw vrienden en familie te verzenden wilt nadat deze is geüpload,
klikt u op het selectie vakje naast "Verstuur een e-mailbericht nadat
het uploaden is voltooid". Selecteer een video kwaliteit en klik op
"Volgende".
Als u wilt dat om een wacht woord op uw video, klikt u op het selectie
vakje in en voer het wacht woord.
Wilt u een e-mail sturen naar uw vrienden en familie, nadat de video
heeft geüpload, klikt u op het selectie vakje.
Selecteer de video kwaliteit. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte uploaden
bij het selecteren van een video kwaliteit.

Als "Wachten in lijn" weer gegeven wordt nadat u uw video
heeft geüpload
Nadat je video is geüpload naar Vimeo, betekent de "Te wachten in
de rij" bericht dat uw video op de website van Vimeo nog wordt
verwerkt. U kunt de video na de website klaar is met het verwerken
van uw video.

U kunt zien hoeveel u kunt uploaden, hier deze week.
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E-mail verzenden

Als u hebt geselecteerd "Verstuur een e-mailbericht nadat het uploaden
is voltooid", wordt het bericht weer gegeven. Voer uw naam, de
ontvanger e-mailadres en bericht.

Vul hier uw naam.
De ontvanger e-mailadres hier invoeren. Door het scheiden van
e-mailadressen met een komma, kunt u in meerdere e-mailadressen.
Voer hier uw bericht.

Zodra u klaar bent met het invoeren van uw bericht, verschijnt een
bevestigings scherm. Controleer uw naam ontvanger e-mailadres en
bericht en klik vervolgens op "Verzenden" om uw video's te delen met
uw vrienden en familie.

6. Output video en foto's!
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Video's uploaden naar Facebook
Aanmelden
Wat is Facebook?
Facebook is een eenvoudige SNS om informatie te delen met je vrienden. U kunt direct foto's en video's aan
Facebook uploaden van Super-LoiLoScope.
Wat is een SNS?
Een sociaal net werk service (SNS) is een dienst gemeenschappen te maken op het internet.

Aanmelden
Klik op het pictogram van Facebook en log in. Als u een Facebook-account hebt, voert u in uw accountgegevens
en log in. Als u geen account hebt nog, kunt u maken.

Als u al een Facebook-account hebt, klik hier. Als u maken van een
account willen zou, klik op "Om lid te worden, klik hier".

Information about privacy settings
De standaard privacy-instellingen voor Facebook is ingesteld zodat kan iedereen uw
profiel bekijken. Om dit te veranderen, ga naar "Account", "Privacy Settings" en
vervolgens "Instellingen aanpassen". Als u uw profiel delen met je vrienden alleen
wilt, klikt u op alleen "Vrienden". Dit geldt voor elk deel van uw Facebook profiel.
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Foto's uploaden naar Facebook!

U kunt direct foto's uploaden naar Facebook van Super LoiLoScope. U kunt uploaden een foto van het bureau blad of meerdere beelden uit
de media browser of de magneet. U kunt ook uploaden video en foto's samen van een magneet.

Zodra u klaar bent met het aanmelden, kunt u het uploaden van foto's. Als u
afbeeldingen wilt toevoegen aan een bestaand album, selecteert u het album
van de trek kracht onderaan menu. Als u zou een nieuw album voor uw foto's
maken, voert u in de naam van het album, de plaats en de beschrijving.

Selecteer een bestaand album aan uw foto's toevoegen.
U kunt een nieuw album voor het uploaden van uw foto's te
maken.



Video's uploaden naar Facebook

Geef de titel en de beschrijving van je video en uploaden. Video's
die gaan over Facebook upload limiet worden automatisch gesplitst
en geüpload.



Log In op Facebook met een andere account

Inloggen op Facebook met een andere account:
1.
2.
3.

Klik op de knop ''Log uit'
Klik op de knop "Log In" en de "Verificatie" scherm, klik op
"Aanmelden met een andere account"
Enter in the account information and log in.

6. Output video en foto's!
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Gebruik van NVIDIA CUDA output video tot 10x sneller.
Het gebruik van CUDA
U kunt video's snel uitvoeren met een NVIDIA grafische kaart compatibel met CUDA.
CUDA compatibel grafische kaarten
http://www.nvidia.com/object/cuda_gpus.html
Instelling
Gebruik de meest recente video stuur programma's. Zie onze website voor het bijwerken van stuur
programma's voor de.
http://loilo.tv/us/product/video_edit/1/desc/107

Super LoiLoScope zal zien als uw systeem CUDA bij start up kunt. Als u CUDA kunt, de onder
uitvoer opties beschikbaar zal worden gesteld.



MP4
Uitvoer
出力naar MP4 met CUDA

U kunt snel een MP4-bestand met CUDA coderen. U kunt de instellingen voor de MP4 met CUDA gemaakt.
* Voor meer informatie, zie "Uitvoer naar MP4 met CUDA" 6-3.



YouTube-video's met CUDA-uitgang

U kunt snel maken en uploaden van een MP4 voor YouTube HD met CUDA.



Uitgang voor apparaten met CUDA

Vanaf de link erben eden hoek van het scherm van het uitvoer apparaat, klikt u op het selectie vakje
voor "gebruik CUDA codering". CUDA codering kan worden gebruikt voor de knop met de groene
grens.
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Brand foto's van uw camera naar een CD/DVD

Voor Vergezicht, venster

Sluit uw camera aan op uw PC en Super-LoiLoScope uitvoeren.

De camera tab, selecteer de foto's die u wilt branden naar CD/DVD.

De geselecteerde foto's op het bureau blad te slepen. Zij zal worden
aangesloten op een magneet zoals in de afbeelding aan de rechterkant. Klik
op de knop "Collection" omcirkeld in het rood in het beeld op het recht om
te verzamelen van alle foto's een enkele map.

6. Output video en foto's!

Plaats een lege CD/DVD in naar het optische station van uw PC. Open de
map waarin u al uw foto's hebt verzameld en klikt u op het "Burn" in de
werkbalk boven aan de map.

De brand opties, selecteer "Master" door het selecteren van "Master" de
gegevens kunnen worden bekeken op elk besturings systeem. Klik op
"Volgende".

Zodra de bestanden zijn opgesteld naar de schijf worden geschreven, zal een
schijf schrijven venster openen en weer geven van de bestanden die zijn
voorbereid om op uw schijf worden geschreven. U kunt verwijderen of
toevoegen. Als u eenmaal alle bestanden worden geschreven, klikt u op
"Branden op schijf" uit de top en de "wizard schijf branden" wordt weer
gegeven. Volg de instructies op het scherm om uw schijf te branden.

Let op: Vermijd andere taken te doen tijdens het schrijven naar de schijf.
U kunt de schijf een titel geven, maar het is niet vereist.
Zelfs als u de bovenstaande aanwijzingen, te wijten aan slechte schijven
of compatibiliteit met de disk en uw optische aandrijving, kan schrijven
naar de COMPACT DISK/DVD mislukken. Deze sectie van de
handleiding garandeert niet dat u zal zitten kundig voor foto's op
CD/DVD branden met behulp van de bovenstaande stappen.
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Voor Windows XP
Sluit uw camera aan op uw PC en Super-LoiLoScope worden
uitgevoerd.

Selecteer de foto's die u wilt branden naar CD/DVD uit het tabblad
camera.

De geselecteerde foto's op het bureau blad te slepen. Zij zal worden
aangesloten op een magneet zoals in de afbeelding aan de rechterkant.
Klik op de knop "Collection" omcirkeld in het rood in het beeld op het
recht om te verzamelen van alle foto's een enkele map.

6. Output video en foto's!
Plaats een lege CD/DVD in om de optische-schijfeenheid.
Open de map waar je hebt verzameld alle afbeeldingen en klik op "Alle
items naar CD kopiëren".

Zodra de bestanden zijn opgesteld naar de schijf worden geschreven,
wordt een ballon weer gegeven in de rechter benedenhoek van het
scherm. Klik op de ballon om de bestanden die zijn voorbereid om op uw
schijf worden geschreven. U kunt toevoegen of verwijderen van
bestanden naar dit venster. Zodra u hebt verzameld alle bestanden naar
de schijf worden geschreven, klikt u op de "Write deze bestanden op
CD" aan de linkerkant. De "CD writing" wizard weer gegeven. Volg de
instructies op het scherm om uw schijf te branden.

Let op: Vermijd andere taken te doen tijdens het schrijven naar de schijf.
U kunt de schijf een titel geven, maar het is niet vereist.
Zelfs als u de bovenstaande aanwijzingen, te wijten aan slechte schijven
of compatibiliteit met de disk en uw optische aandrijving, kan schrijven
naar de COMPACT DISK/DVD mislukken. Deze sectie van de
handleiding garandeert niet dat u zal zitten kundig voor foto’s op
CD/DVD branden met behulp van de bovenstaande stappen.

7. Het organiseren van uw bestanden!
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Verzamelen en ordenen van uw miniaturen!
Is een magneet?
Een magneet is een organisatie hulp middel te verzamelen en uw miniaturen te groeperen. U kunt uw miniaturen gooien naar
de magneet te scheiden van uw bestanden, en de volg orde van de miniaturen wijzigen en selecteer uw favoriete scènes.
Als u de magneet dichtbij een miniatuur slepen, de miniatuur zal vast houden aan de magneet en kunt u uw bureau blad
schoon en georganiseerd. U kunt de kleur, naam, en de lengte van de magneet. Als u de magneet aan de minimum lengte
inkorten, verbergt de magneet de miniaturen. Dubbel klik of sleep het ster pictogram te herstellen van de grootte van de
magneet.



Functies van elk onderdeel
Slideshow-dit
zal de video's die zijn gekoppeld aan de magneet
in een volledig scherm afspelen

Verwijder
verwijderen de magneet

Collector Magnet
U kunt verzamelen de miniaturen gekoppeld aan
de magneet naar een map

Uitzoomen
zoom uit en schakelt u de magneet door op
deze knop klikt terwijl de magneet is
ingeschakeld

Kopie
kopiëren de magneet en de miniaturen

Geminimaliseerde: Een ster wordt weer
gegeven en de miniaturen zal verbergen

De duur wijzigen door te
slepen de pijl markering

Magnet
Kleur wisselaar
klikken en de kleur met de kleuren cirkel

Wijzigen van de naam
dubbel klik op de tekst te wijzigen van de naam van
de magneet
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Collect bestanden met de verzamelaar magnet
Bestanden opslaan
Als u klikt op het pictogram van de map op het hoogste recht van de magneet, kunt u alle verbonden aan de magneet aan
één map bestanden verzamelen. Selecteer "Kopiëren" (het oorspronkelijke bestand niet gewijzigd) of "Verplaatsen" (het
oorspronkelijke bestand zal worden verwijderd en verplaatst) en een map op te slaan.
Delete File
"Permanently delete file" verwijdert u de gegevens van uw PC. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Selecteer kopiëren of verplaatsen naar de miniaturen
naar een opgegeven map opslaan.



Manual slideshow

Druk op de linker- en rechter pijl toetsen om naar de volgende of vorige afbeelding tijdens het spelen van miniaturen gekoppeld aan de
magneet.
U kunt springen door miniaturen gekoppeld aan de zelfde magneet als een afs peel lijst. Door het herschikken van de miniaturen kunt u
gemakkelijk een afs peel lijst maken. U kunt de linker- en rechter pijl toetsen om naar het volgende/vorige miniatuur in volledig scherm
modus.

Gebruik de pijl toetsen om naar de volgende of vorige afbeelding



Automatische diavoorstelling
Dit zal u playlist afspelen in volledig scherm.
Dubbel klik op het magneet of klik op het pictogram diavoorstelling boven de magneet te spelen en de miniaturen in het
volledige scherm te bewerken.
Klik op de knop van de automobiel-toneel stuk te spelen van de miniaturen die worden verzameld om de magneet.

Automatisch
afspelen

De diavoorstelling begint met de miniatuur
in de linkerbovenhoek. U kunt vrij de volg
orde van de miniaturen wijzigen.

op

uitschakelen

De video voor de magneet wordt afgespeeld
op repeat
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Prullen bak kunt Magnet: Bestanden verwijderen

De Prullen bak kan magneet kan worden gebruikt om ongewenste miniaturen te verzamelen en te
verwijderen. Klik op het pictogram van de Prullen bak kan miniaturen uit de Super LoiLoScope bureau
blad verwijderen. Verwijderen van bestanden uit de Prullen bak kan magneet het oorspronkelijke
bestand niet verwijderd, maar wordt het bestand alleen verwijderd uit het project en het oorspronkelijke
bestand niet wordt beïnvloed..

Klik op het pictogram van de Prullen
bak kan miniaturen verwijderen
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Ordenen met behulp van snel toetsen
Hoe snel toetsen worden gebruikt

Rechter muis knop op een miniatuur of timelina bar en de magneten, Prullen bak kan,
en de tijdlijn wordt weer gegeven als pictogrammen van snel koppelingen. Sleep de
muis naar waar u het bestand te verzenden.

< Methode >

Klik op de knop snel toets

Het object verplaatsen naar de
geselecteerde bestemming

Sleep naar de snel koppeling

of


Rechter klik op het object

Objecten die kunnen worden verplaatst met de
snel koppeling

Lijst van de kortere weg
pictogrammen

Magnet

Bestanden uit de media
browser

Tijdlijn
Miniaturen

Prullen bak
Magneten

Tijd lijn balk

8. Tekst invoeren!
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Type van de tekst
In het menu van de kunst, er zijn opties voor het toevoegen van tekst alleen; "Text", en
tekst met een achtergrond; "Tekst Frame". Door te klikken op de knop "Tekst" of "Tekst
Frame", een miniatuur van de tekst op het bureau blad gemaakt.

Text



Text Frame

Voer de tekst in
Voor het invoeren van tekst, klikt u op de "Voer tekst hier" en voer uw tekst.



Compileren, video's en tekst in de tijdlijn

Tekst toevoegen
Tijdens het bewerken op de tijdlijn op de tekst in het menu van de kunst te maken van een 10 tweede tijd lijn balk tekst op de huidige positie
van de zoekbalk te klikken. Plaats de tekst balk boven aan de tijdlijn weer te geven voor uw video. U kunt ook het plaatsen van uw
miniatuur van de tekst vanaf het bureau blad aan de tijdlijn om het zelfde effect.

De positie van de tekst wijzigen
Door te klikken op de tijd lijn balk tekst of de tekst in het tijd lijn venster, kunt u de schaal geven, draaien en controllers verplaatsen. Deze
controllers gebruiken om de tekst waar die u wilt.

Combineer tekst kaders en video's op
de tijdlijn maken plezier van video's.

8. Tekst invoeren!
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De instellingen voor uw tekst wijzigen
Tekst instelling lade

Selecteer de categorie die u wilt instellen van de achtergrond/tekst/schaduw tab bladen aan de linkerzijde van de lade instellen. U kunt de
tekst grootte, tekst kleur, positie van schaduw, schaduw, kleur en achtergrond instellen (alleen voor het tekst kader).



Achtergrond instellingen
Een achtergrond selecteren
Stel het achtergrond ontwerp en de transparantie van het tekst frame. U kunt een ontwerp voor
uw tekst frame van de "Message", de "List", "Cool" en "Afbeelding" categorieën selecteren. De
muis aanwijzer over de afbeelding in de instellingen lade weer geven van een voorbeeld in het
spel venster en klik vervolgens op het gewenste ontwerp toepassen.

De achtergrond afbeelding spiegelen
U kunt de achtergrondafbeelding flick door te klikken op de afbeelding die u wilt spiegelen.



Tekst instellingen
U kunt het letter type, grootte, dikte, positie en kleur van de tekst
instellen. Kies de kleur van de tekst met behulp van de
multi-colored bar. Gebruik de kleur kiezer op de links om te
kiezen van de bar op het recht om te kiezen van de transparantie
en de schaduw.



Schaduw instellingen
U kunt instellen dat de schaduw van de tekst met de aan/uit-knop. Als u de schaduw "Aan" kunt u
de kleur, blauw, richting en lengte van de schaduw instellen.

9. Maak grappige video's met effecten!
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Deco-Pen
How to the deco-pen gebruiken
Deco-Pen
The Deco-pen gebruikt, kunt u handgeschreven berichten en afbeeldingen aan uw video's en foto's. Selecteer een miniatuurof tijd lijn balk en klik op deco-pen uit het venster menu. Selecteer de pen tool in de instellingen lade. Klik op het venster
afspelen en opnemen. Wanneer de video afgespeeld wordt, vrij schrijven of tekenen op de video.

De Pen Tool gebruiken om afbeeldingen en berichten op uw video.

Terwijl de video wordt afgespeeld, en de regels die u heeft getoond hoe je trok het tekenen.

Terwijl de video wordt onderbroken voor de lijnen verschijnen onmiddellijk tekenen.
Wanneer de video is afgespeeld, zal het worden onderbroken. Als u blijven opstellen wilt, klikt u op het scherm om door te gaan.
Andere tools die u met de Deco-pen gebruiken kunt worden de animatie Eraser, waardoor de afbeelding die u heeft verdwijnen. Het object
dat u heeft om verder te gaan over het scherm kunt u ook gemakkelijk instellen. Voor meer informatie, zie de sectie over Deco-pen
gereedschappen.



Trage modus gebruiken om te schrijven

U kunt gemakkelijker te schrijven door het afremmen van de afs peel
snelheid van de video. Klik op langzaam (x0.5) of super traag (x0.2)
voor zacht waas naar de afs peel snelheid van de video. U kunt de afs
peel snelheid van de afs peel snelheid pull-down menu.

De afs peel snelheid wijzigen
U kunt de afs peel snelheid van de video. Klik op de x-1 in de bewerkings hulp middelen om de trek
kracht onderaan menu weer te geven. De normale afs peel snelheid van de video is x 1. U kunt kiezen
uit x0.1 x 8 video's bewerken.
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Deco-pen gereedschappen
Pen
Dit hulp programma kunt u vrij gebruik maken van uw video. Door het tekenen van de lijn
terwijl de video wordt afgespeeld, zal verschijnen op de juiste plaats en het tijd stip dat u
het heeft. Als u tekenen terwijl de video wordt onderbroken, wordt de regels weer gegeven
met het volgende frame.
Druk
U kunt de druk wanneer u tekent met behulp van een tablet pen. Druk is van invloed op de
dikte van de lijnen.
Pen Tip stijl en grootte
U kunt de grootte van de pen met de schuif knop
voor de grootte of het muiswiel. U kunt de pen
punt stijl van een cirkel, vierkant, en grenzen.
Door het veranderen van de kleur, wordt de rand
kleur automatisch gewijzigd.

Selecteer kleur
Gebruik de kleur kiezer om een kleur te selecteren. Klik op de
multi-colored balk om een kleur te selecteren. U kunt ook de
kleur en transparantie.

Animatie gum
Zelfs als het scherm verandert Images die zijn getekend met de Deco-pen op het scherm
getoond. Gebruik de gum om de afbeelding op de gewenste tijd stip wissen. U kunt
afzonderlijke regels wissen tijdens het spelen of u kunt pauzeren en wissen van meerdere
regels.

Gum
Volledig wissen deel van een afbeelding met de pen getekend.

Alles wissen (Prullen bak kan hulp middel)
Alle beelden op het scherm wissen. U kunt dit gebruiken als u wilt beginnen.

Keuze schakelaar
U kunt dit verplaatsen en beeld die u eerder hebt gemaakt. De kiezer gebruiken om te
omringen de afbeeldingen die u wilt selecteren. De geselecteerde afbeelding zal
veranderen van kleur. Sleep de afbeelding naar de gewenste positie..

Animatie
U kunt de regels die u hebt getekend met behulp van de Deco-pen van animatie voorzien.
De 4 soorten pull-down menu's, kies uw gewenste animatie. Standaard is "none"
geselecteerd. U kunt selecteren om te beginnen animeren uw regels. Voor meer informatie
over de knop animatie, zie de sectie over effect animatie.
Kronkelen
Verplaatsen
Kleur
Knipperen

De lijnen krijgt dikker en kleur van de randen wijzigen
De regels zullen omhoog, omlaag, links en rechts
De kleur van de lijnen
De transparantie van de lijnen zal veranderen.
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9-2


Deco-Stamp
Hoe gebruik je de Deco-stempel
U kunt de Deco-stempel als een stempel op te drukken om levendige
video's te maken. Selecteer een miniatuur- of tijd lijn balk en
selecteer deco-stempel uit het venster menu.

De animatie pen gebruiken om post zegels op uw video
Klik op het scherm om te beginnen met opnemen. Klik op "Slow"of"super langzaam" te tekenen op het scherm tijdens het
afspelen van de video. Als u vestigen op het scherm op een normale snelheid willen zou, selecteer "Normaal". Als u
veranderen de snelheid willen zou tijdens het afspelen van de video, selecteert u een snelheid van de "Afs peel snelheid"
pull-down menu. De afs peel snelheid die u hebt geselecteerd heeft invloed op de video de uitvoer. Klik of sleep de muis
over het scherm te passen van de tempel.
Zodra de video afgespeeld is, zal het worden onderbroken.
Als u zou willen toevoegen meer deco-stempels, klikt u op play om door te gaan.



Deco-stempel gereedschap

Post zegel vak
Er zijn 4 verschillende soorten stamps: stempel, spray, roller en Anime. Selecteren u
willen zou gebruiken en de muis aanwijzer over het scherm om een doorschijnende
preview van de stempel afdruk van de stempel. Klik of sleep de muis om de tempel van
toepassing. U kunt de grootte met het muiswiel.

Spray
Dit is een deco-stempel met beweging. Het stempel op het scherm "spray" de objecten
op het scherm slepen. Door het veranderen van de grootte van de tempel, kunt u
levendige video's met dezelfde stempel.
Roller
Sleep het stempel op het scherm vrij. Het object zal volgen het pad dat u met uw muis
heeft, verschijnen en verdwijnen. De objecten blijven op het scherm als u de muisknop
ingedrukt houdt. U kunt laat u de muisknop is geklikt, vullen het scherm en loslaten van
de muisknop los. De objecten zullen verdwijnen, vanaf het begin punt.
Stempel
De tempel van toepassing door erop te klikken of te slepen over het scherm. Het object
wordt weer gegeven als u de muisknop ingedrukt houdt, en een paar seconden nadat u
hebt laten verdwijnen.
Anime
Deze stempel is geanimeerd als een flip-strip. Het object wordt weer gegeven als u de
muisknop ingedrukt houdt, en een paar seconden nadat u hebt laten verdwijnen.

* De gum en wis die alle programma's kunnen worden gebruikt op dezelfde manier als
de Deco-pen. Zie de sectie deco-pen voor meer details.
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Effect Pen
Hoe gebruik je de Pen Effect

Effect Pen
U kunt effecten toepassen op bepaalde plaatsen. Met behulp van
de Pen Effect effecten toe te passen, kunt u effecten toepassen op
bepaalde plaatsen. U kunt ook het effect omkeren, zodat de
plaatsen die u met de pen heeft doen niet tot gevolg hebben.

Lade switch
Klik op weer geven/verbergen het dien
blad van het effect



Effect pen gereedschappen (het dien blad van het effect instellen)

Record-knop animatie
Door de ronde knop inschakelt, kunt u de
wijzigingen in uw effecten als animaties
opnemen. Als u de knop uitschakelt, kunt u
de animatie tijdelijk uitschakelen.

Transparantie
Dit zal de transparantie van het effect (alleen
voor knippen) aanpassen

Effect Pen
Klik op het selectie vakje in om de Pen Effect.
Zie hieronder voor informatie over de hulp
programma's.

Penseel grootte
Animatie pen

De penseel grootte voor het effect.

U kunt de stijl van de pen van de animatie




De stempel zal het effect toepassen
als een stempel, elke keer dat u met
de muis klikt.
De borstel zal het effect toepast op
het gebied tekent u uw muis, in de
vorm van de pen.
Anime will add movement (rotate,
expand, and contract) the stamp.

Animatie pen
This is the brush that applies the effect to your videos.
Select the style of your brush from stamp/brush/anime.

Alles wissen (Prullen bak kan hulp middel)
Alle effecten wissen.

Animatie Eraser
De timing van wanneer het effect gewist wordt nadat u
hebt gebruikt het Effect Pen instellen.

Keuze schakelaar
Selecteer of het verplaatsen van het effect.

Gum
Een deel van het toegepaste effect van de video
permanent wissen.

Omgekeerde
Omkeren van het bereik naar het effect van de
toepassing
Druk
U kunt de druk wanneer u tekent met behulp van een
tablet pen. Druk is van invloed op de dikte van de
lijnen.
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Effect animatie
Hoe gebruik je de animatie-effect

Opname animatie beweging
Het bedrag van het effect kunt u opnemen als een animatie. U kunt instellen dat de animatie opnemen voor elk effect. De knop animatie
uitschakelen om de opgenomen animatie tijdelijk uitschakelen.

1. Beurt op de opname knop animatie de verandering van het effect wordt opgeslagen als
een animatie.

2. Verplaats de schuif regelaar effect
Verplaats de schuif regelaar bij het afspelen van de video. De wijziging wordt opgeslagen
als een animatie. * Als u twee of meer objecten met animatie, klik op de animatie. De
animatie met de blauwe rand wordt geanimeerd.

3. Animatie Key Frame Group
Wanneer een animatie wordt vastgelegd, verschijnt een Key
Frame Group (blauwe lijn).

Verplaatsen/verwijderen
U kunt de positie van de Key Frame verplaatsen. Als u het code frame buiten van de rand sleept, zal worden
gewist. Wissen van alle sleutel frame groepen, klik op de Prullen bak kunt knop aan de rechterkant.

Hoofd frame animatie
Terwijl de video wordt onderbroken, de parameter te wijzigen of klik op de + pictogram toe te voegen een
Key Frame. Kies de begin- en eind punten van de code frame om een vlotte animatie.
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Ld

Lijst met effect
Helderheid
Hier kunt u het contract en de helderheid. Als je video te donker of te licht zijn is,
past de helderheid moet worden voordat je aanpassen van het contract. Als u het
effect pen gebruikt, kunt u het effect toepast op specifieke plaatsen

Kleur wijzigen
U kunt de kleur toon en verzadiging aanpassen. Selecteer de kleur met de kleur toon
en verzadiging aanpassen. Als u de verzadiging is ingesteld op 0, wordt de video
zwart-wit. Als u het effect pen gebruikt, kunt u het effect toepast op specifieke
plaatsen.

Clipping
U kunt de pen effect clip van bepaalde delen van de afbeelding. Selecteer de
transparantie en de grootte en selecteer vervolgens de Penstijl van de van de tempel,
borstel en anime. Klik of sleep de muis over het scherm te passen. U kunt ook het
omkeren van de plaats die u wilt knippen. Gebruik het knip effect op de tijdlijn met
andere video's efficiënt gebruik van dit effect.

Rand
Dit effect zal benadrukken de randen en knip de rest. U kunt het bedrag van het effect
en de dikte van het kader aanpassen. Als u het effect pen gebruikt, kunt u het effect
toepast op specifieke plaatsen.

Drempel
Dit effect zal benadrukken de geselecteerde kleuren en zwart de rest. Hier kunt u het
bedrag van het effect en het bedrag van de drempel. Als u de Pen Effect, kunt u het
effect toepast op bepaalde plaatsen.

Vervagen
Het scherm zal vervagen. Als u de Pen Effect, kunt u het effect toepast op bepaalde
plaatsen.
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Gloed
Dit effect zal extra flair aan uw video Geef uw video een zacht gevoel. U kunt de
helderheid aanpassen en vervagen. Als u de Pen Effect, kunt u het effect toepast op
bepaalde plaatsen.

Mozaïek
Dit zal een mozaïek van toepassing op uw video. U kunt de fijnheid van de
mozaïek. Als u de Pen Effect, kunt u het effect toepast op bepaalde plaatsen.

Negatief/positief
Het omkeren van de negatieve en positieve kleuren in de video. Als u de Pen Effect,
kunt u het effect toepast op bepaalde plaatsen.

Zwart-wit
Dit effect zal een video met kleur wijzigen in zwart-wit. U kunt de hoeveelheid
effect toegepast. Ook kunt u de video sepia. Als u de Pen Effect, kunt u het effect
toepast op bepaalde plaatsen.

DECO-pen
Afbeelding van de vrije hand tekenen kunt u op uw video. Selecteer de dikte, stijl en
kleur, en direct op het scherm tekent. Nadat u de tekening hebt, toepassing van een
animatie om uw lijnen wiggle of knipperen.

DECO-stempel
U kunt objecten toevoegen aan uw video als een stempel op te drukken. Samen met
normale post zegels, kunt u kiezen uit spray, roller en anime.

10. Video van uw camera vast leggen!

10. Video van uw camera vast leggen
10-1 Wat is de vangst?
Video's van DV/HDV-camera's en web camera's vast te leggen. U kunt video's van camera's die zijn
aangesloten op uw PC zoals web camera's, en zelfs camera's die gebruik maken van de tape zoals DV- en
HDV-camera vast leggen. Klik op het pictogram van de opname in het hoofd menu om een lijst van
beschikbare apparaten. Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken en klik op "OK" om een opname
miniatuur maken op uw bureau blad. Klik op de miniatuur om een voorbeeld weer te geven, en klik op
"Record" te beginnen met het vast leggen van uw camera. Terwijl u vast van video leggen, rood de knop
voor miniatuur en. Klik op "Record" om de opname te beëindigen. Zodra u de vastgelegde video, zal het
bestand worden weer gegeven op het bureau blad, klaar om te worden bewerkt. * Terwijl je fotografeert, de
miniatuur video van de camera kan worden schokkerig, maar niet uw opname gegevens moeten eventuele
problemen. De monitor van de camera gebruiken om tijdens het opnemen van uw video..

10-2 How to video vast leggen

Displays vast leg apparaat

De miniatuur om
DV/HDV-camera 's

een

Miniatuur
camera's

web

voor

Foto's van uw video
uitknippen
Terwijl u video vastlegt, rood de "Record" knop. Klik
op de "Record" knop om de opname te beëindigen.
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GPU
Doordat de GPU kunt afspelen van video, gebruikers die beschikken over een grafische kaart
ondersteuning h. 264 video afspelen, Super LoiLoScope verder soepel genieten. * GPU video afspelen
wordt alleen ondersteund in Windows Vista en Windows 7. Gebruik de meest recente video stuur
programma's. Windows XP biedt geen ondersteuning voor video afspelen.

Grafische kaarten die steun GPU videoplayback
Intel G45 of betere
NVIDIA ® GeForce 8000-serie of later (exclusief 8800GTX, 8300)
ATI RadeonHD2000series of hoger (exclusief 2900)

DVD branden
Het schrijven van software voor Windows DVD Maker DVD instellen. Hierdoor kan windows DVD
Maker automatisch uitvoeren en de gemaakte video toevoegen aan de lijst.
Voor meer informatie, zie 6-5 apparaat output DVD

Foto uit
Instellen van de opslag map voor afbeeldingen uitknippen van miniaturen of tijd lijnen.

Achtergrond
De achtergrond instellen voor een Super LoiLoScope Galaxy, donker of Bright.

11. De optie instellingen
Vast leggen
De tijdelijk opslaan (map gegevens tijdelijk worden opgeslagen tijdens het vast leggen van video) en
opgenomen video's map opslaat.
Zie voor meer informatie vast leggen van DV/HDV-camera's en web camera's.

Vooraf instellen
Instellen of om de kwaliteit van h. 264-video's tijdens de voorvertoning te verlagen van de belasting
van de CPU. Schakel het selectie vakje in als u wilt bekijken van de video's in hoge kwaliteit.
Dwingen van MOV-bestanden gebruiken QuickTime om te spelen. (Standaard instelling is de
interne codec) Dit hebt u kwesties spelen MOV-bestanden controleren.

Locatie opslaan
De map die u wilt bewaren uw output video's te wijzen.

Licentie
Super LoiLoScope licentie informatie weer te geven.
U kunt het serie nummer of licentiebestand werd weer gegeven wanneer u gekocht van de software
toe te staan.

Taal
U kunt de weergave taal van Super LoiLoScope van 17 talen. (Engels, Braziliaans Portugees,
Canadees Frans, Nederlands, Finse, Franse, Duitse, Italiaanse, Japans, Koreaans, Pools, Portugees,
Russische, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds)
De software voor de taal wijziging plaatsvindt, moet u opnieuw opstarten. Bij het opnieuw starten
van de software, opslaan op uw bureau blad om het huidige project.

12. Leer de namen van elk onderdeel!
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12-1 De namen van de objecten op het bureau blad


Functie van elk onderdeel

1 Menu
De knop Home, delen, effect en kunst aan de bovenkant van het scherm bevat de functies voor elke sectie.

2 Media Browser
De media browser weer gegeven van alle bestanden die u kunt bewerken in Super LoiLoScope. Selecteer
het tabblad video-, muziek-en foto bestanden wordt weer gegeven, klikt u op de selectie vakjes direct output
of uploaden van de media browser, of verplaats de bestanden naar het bureau blad of via of slepen en
neerzetten het bestand naar het bureau blad.

3 Magnet
De magneet kunt organiseren de verspreide bestanden op het bureau blad. U kunt de kleur, lengte, en de titel
van de magneet, en ook het wijzigen van de volg orde van de miniaturen die vast zit aan de magneet ten. U
kunt lijn van video's en foto's en ze als een diavoorstelling afspelen of bulk upload en uitvoer van het
bestand.

4 Miniatuur
Door uw muis op de miniatuur plaatst, kunt u de video, muziek of foto-bestand bekijken. Klik op
instellen op de begin-en einddatum van de punten, en alleen de gewenste gedeelten

5 Tijdlijn
Verzamelen en samens tellen van uw favoriete scènes om een project te maken.

6 Prullen bak kan
Een magneet voor het verzamelen en wissen ongewenste video/muziek/foto miniaturen van het bureau blad.

12. Leer de namen van elk onderdeel!

12-2 Lijst van Home menu pictogrammen


Home menu functies
Bureau blad opslaan of een nieuw Project
Klik hier om uw huidige Super LoiLoScope project opslaan of maak een nieuw project maken.

Het bureau blad opslaan
Door het bureau blad op te slaan, kunt u de huidige status van uw bureau blad miniaturen en de tijdlijn. Het
opgeslagen bestand wordt een project genoemd. Afhankelijk van de inhoud van uw project, is het wellicht handig
om het project opgesplitst en apart opslaan
Als u een video- of foto-bestand van Windows verwijdert, wordt het bestand niet mogelijk in uw project.
En de desktops Bestanden verplaatsen
Als u de oorspronkelijke video, muziek of foto-bestand dat wordt gebruikt in het opgeslagen project, herkent het
projectbestand dat het bestand alleen als het bestand is geplaatst binnen dezelfde mapgroep als het projectbestand
is verplaatst. Als elders, is uw projectbestand zullen kunnen herkennen waar het bestand is verplaatst. Als het
projectbestand de locatie van het bestand niet wordt herkend, wordt een dialoog venster wordt weer gegeven en
kunt u opnieuw de paden van elk bestand dat niet kan worden gevonden.

Magnet
Deze knop zal leiden tot een magneet. De magneet kunt verzamelen en ordenen van de miniaturen op uw
bureau blad. U kunt ook het verzamelen van de verzamelde over de magneet in één map miniaturen.

Tijdlijn
Deze knop zal leiden tot een magneet. De magneet kunt verzamelen en ordenen van de miniaturen op uw
bureau blad. U kunt ook het verzamelen van de verzamelde over de magneet in één kaart miniaturen.

Vast leggen
Deze knop maakt u een miniatuur van de opname. Door het invoeren van video's uit uw DV/HDV-camera's
en web camera's die zijn aangesloten op uw PC kunt u video bestanden.

Opties
Met deze knop kunt u de gedetailleerde instellingen voor elke functie te wijzigen. U kunt de instellingen
voor de GPU-decoder, DVD-software voor het schrijven, achtergrond en de uitgang van de map.
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13-1 Lijst met sneltoetsen


Toetsen bord snel koppelingen

Hier vindt u een lijst met snel toetsen die u kunt gebruiken in Super LoiLoScope.

Miniatuur

Afspelen/pauzeren

Volledig scherm

Afspelen/pauzeren

Tijd lijn balk

Afspelen/pauzeren

Miniatuur

Frame terug

Volledig scherm
Tijd lijn balk
Thumbnail on a magnet

Frame terug
Frame terug
Volgende miniatuur

Miniatuur
Volledig scherm

Volgend frame
Volgend frame

Tijd lijn balk
Miniatuur on a magnet

Volgend frame
Vorige foto afbeelding

Miniatuur

Stuur naar Prullen bak

Volledig scherm
Tijd lijn balk

Stuur naar Prullen bak
Stuur naar Prullen bak

Magnet selected

Magneet verwijderen

Miniatuur

Hef de selectie van

Volledig scherm

Volledig scherm afsluiten

Tijd lijn balk

Hef de selectie van

Magnet

Hef de selectie van

Tijd lijn balk

Afs peel positie 1 frame
verplaatsen

Control +Z key

Tijd lijn balk

Ongedaan maken

Shift +Control +Z key

Tijd lijn balk

Opnieuw uitvoeren

Space bar

Arrow key (Left）

Arrow key（right）

Delete key

ESC key

Control + arrow key
(left/right)

or
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14-1 SD-kwaliteit video's
OS
CPU
Memory
GPU

Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP3 of later (32bit/64bit)
ATOM 1. 6GHz of beter, Pentium ® 4 2 GHz of sneller
1 GB of meer
Grafische kaarten die ondersteuning voor
PixelShader2.0 of later
NVIDIA ® GeForce 6000-reeks of beter Radeon9600 van de ATI of beter
Intel 945 of beter

14-2 HD-kwaliteit video's
OS
CPU
Memory
GPU

Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP3 of later (32bit/64bit)
Core2 Duo 2GHz of sneller
2GB of meer
Grafische kaarten die ondersteuning bieden voor h. 264 decoder
NVIDIA ® GeForce 8000-serie of beter (exclusief 8800GTX, 8300)
ATI RadeonHD2000 serie (exclusief 2900)
Intel G45 of beter

14-3 Anderen
-3.5Sp1 Microsoft .net Framework moet zijn geïnstalleerd op uw PC.
-Gebruik de meest recente stuur programma's voor uw grafische kaart.
Stuur programma's die zijn uitgebracht in 2008 treedt instabiele video afspelen.
Bekijk onze website (http://loilo.tv/product/1/desc/107) voor het bijwerken van het stuur programma voor uw grafische kaart.
-Voordat u u moet administrator-bevoegdheden.
-Systemen waarop Windows wordt uitgevoerd op een virtuele software kunnen niet worden ondersteund.
-Te gebruiken GPU h. 264 video decoderen, moet u Windows Vista of Windows 7
- 1Ch audio afspelen wordt alleen ondersteund op Windows Vista en Windows 7.

