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1. Starta Super LoiLoScope
1-1

Hur du startar

Efter Super LoiLoScope har installerats på datorn, visas en ikon på
skrivbordet. Dubbelklicka på ikonen för att läsa in Super LoiLoScope.

1-2

Hur du avslutar

När Super LoiLoScope är i helskärmsläge, klicka på "X" i det övre
högra hörnet att stänga programmet. Lägen än helskärmsläge, klicka
på "X" att stänga fönstret.

Från vänster: Minimera / Återställ nedåt / Stäng

1-3

Öppna ett projekt

Öppna tidigare sparade projekt/stationära datorer, klicka på önskad
projekt/skrivbordet i Hem-menyn.

2. Lär dig grunderna!

2. Lär dig grunderna!
2-1


Grundläggande funktioner för Super LoiLoScope
Klicka på Zooma

Klicka på och håll skrivbordet och flytta
Genom att dra i bakgrunden, kan du flytta på skrivbordet som du vänligen. Du kan också zooma in och zooma ut
genom att rulla uppåt/nedåt med mushjulet.

Zooma in eller ut med en klicka
Klicka bara på ett objekt som du vill zooma in.
Genom att klicka på ett objekt kommer att zooma in för
prioriterad visning och börja spela.

Klicka på en miniatyr som
du vill redigera

Zooma in

Klicka på bakgrunden för mid-zoom
När du zoomar en tidslinje eller miniatyren, genom att klicka på
bakgrunden eller zooma ut knappen på den övre högra delen av
objektet, kommer det Zooma ut till "mid-zoom". Om skrivbordet
är redan inställd på hela skrivbordet vy, klicka på ett visst
område i bakgrunden för en närmare "mid-zoom" runt det
markerade området.

Click the zoom out button for "mid-zoom".

Click the background after you have
finished editing.

Klicka på bakgrunden för en komplett stationär vy
I "mid-zoom" vyn, kan du klicka på bakgrunden igen för att gå in
på fullständig skrivbordsläge som gör att du kan visa alla
miniatyrer, tidslinjer och magneter på skrivbordet.

Mid-Zoom

2. Lär dig grunderna!

2-2 Självstudiekurs
Du börja med självstudiekursen. Genom att få uppleva de funktioner och funktioner i
Super LoiLoScope, kommer det göra det mycket lättare att lära. Från startskärmen klickar
du på knappen självstudie. I självstudiekursen kommer inte bara förklara, men vägleder
dig genom den förbättrade video editing software allmänna verk.

Självstudier knappen

2-3 Mus funktion
Spela upp videofilmer och musik med musen över
Miniatyrer med videor, bilder och musikfiler kommer att visas på skrivbordet. När muspekaren placeras enkelt över miniatyrbilden,
kommer det börja spela upp filen. Ett klick möjliggör redigering på miniatyren. Filerna kan redigeras och bort även inom skrivbordet, men
påverkar inte den ursprungliga filen. Men om den ursprungliga filen flyttas i windows eller tas bort, fungerar det inte längre i en Super
LoiLoScope såvida inte en korrekt lösning har genomförts.

Pekning
Spela en miniatyr

Höger klicka på
Diskontinuerlig markering av miniatyrer
Diskontinuerlig markering av magneter
Diskontinuerlig markering av tidslinjen barer
Genväg

Klicka på
Redigera miniatyr
Välj magnet
Redigera Tidslinje
Mitten av zoom
Komplett stationär vy

Mushjulet

Dra
Rulla på skrivbordet
Rulla fönstret tidslinje

Zooma in/logga ut skärmen
Rulla medialäsaren
Snabbt framåt / bakåt Videoförhandsgranskning för
medialäsaren
Zooma in/logga ut för tidslinjen bar i tidslinjen fönster
Ändra tjocklek på effekt penna

3.

Söka efter video, musik och bildfiler

3. Söka efter video, musik och bildfiler
3-1


Medialäsare
Vad är medialäsaren
Media webbläsare visar filmer, musik och bilder filer kan du redigera i Super LoiLoScope.
Klicka på fliken video/musik/bilden/extern enhet att visa filerna och pekning miniatyrer inom flikarna om
du vill förhandsvisa filen.
Klicka eller dra filen läsa filen. På fliken Inställningar i den mapp du vill använda och video, bilder och
musikfiler kommer automatiskt vara identifieras och visas på fliken korrekt.
Om din SD-kort, USB-minne, extern hårddisk eller annan extern enhet inte visas klickar du på knappen
Uppdatera längst upp till höger om du vill visa fliken för din externa enhet och video/musik/bildfiler.

Du kan visa medialäsaren när
som helst genom att klicka på
ikonen längst ned till höger.

Du kan visa en förhandsgranskning
genom att placera musen över
miniatyren. Under
förhandsgranskningen, kan du snabbt
framåt/bakåt med mushjulet.

Klicka för att läsa filen
Klicka på filen för att läsa.

3.


Söka efter video, musik och bildfiler
Flikar och knappar

Markera mapparna visas
i medialäsaren

Visa
videor

Visa musik

Visningsbil
der

Visa filer som
har sparats på
en DVD

Externa enheter
såsom SD-kort

Visa filer säkerhetskopieras på
datorn från externa media som
SD-kort och DVD

Ändra vy
Du kan ändra mappen visning till trädet,
alfabetisk ordning eller skapandedatum
genom att klicka på ikonen.



Mappen bar
Genom att klicka på fältet mapp, kan du välja alla
miniatyrer filer i mappen. Dra och släpp dem på
skrivbordet att läsa alla filer.

Markera mappar som ska visas i medialäsaren

Inställningen på fliken
Standardinställningarna för medialäsaren söker efter filer från platser nedan.
Videoklipp: My mappen filmer
Bilder: Mina bilder
Musik: Min musik
När du klickar på fliken Inställningar, visas en PC trädet mapp. Välj den mapp du vill
använda. De mappar du har kontrollerat att övervakas kontinuerligt, och video, musik och
bildfiler visas korrekt på fliken.



Markera en mapp

De markerade mapparna visas i konsolträdet i fliken Inställningar innehåller en video,
bild eller musikfil.
Klicka på triangeln till öppna en mapp och klicka på en mapp som du vill visa. Innehållet
i mappen visas i visningen till höger.

Klicka på knappen Uppdatera när
externa enheter som SD-kort,
USB-minne och hårddisk inte
visas.

Från vänster: Stäng, zooma ut
knappen

Ta bort filen knapp
Den markerade filen tas bort från
datorn. Den här åtgärden kan inte
ångras, så vänligen gör det noga,
på egen risk.

3.

Söka efter video, musik och bildfiler

3-2


Välja flera filer
Hur du väljer flera filer

Du kan markera flera filer på följande sätt:

Medan hålla ned höger musknapp, dra den röda linjen över eller runt filerna vill du
markera

Klicka på kryssrutan på längst ned till vänster i filen

Klicka i mappfältet om du vill markera alla filer i den mappen

Håll SKIFT-tangenten, och klicka på den mapp du markera flera mappar
Du kan markera flera filer genom att dra den röda linjen efter att välja flera
val-knappen längst ned till vänster på skärmen.



Avmarkera

Du kan avmarkera filer på följande sätt:

Klicka på kryssrutan på längst ned till vänster i filen om du vill avmarkera den markerade filen

Högerklicka på filen medan du håller Ctrl-tangenten

Medan hålla ned Ctrl-tangenten, håll höger mus knappen och avmarkera flera filer genom att dra
den röda linjen över eller runt filerna vill du avmarkera



Läsa filer

Du kan läsa filerna från den mediebläddraren genom att dra och släppa filen till skrivbordet. Du kan
läsa alla filer från en mapp genom att dra och släppa i mappfältet. Att dra och släppa fältet mapp
kommer att bifoga filer till en magnet.

Snabbt flytta filer till tidslinjen med genvägen eller magnet
Du kan snabbt skicka filer från media webbläsare eller skrivbordet till önskad magnet eller tidslinje med genvägen. För att
använda kortkommandot, högerklicka på filen, eller klicka på genvägen på längst ned till vänster på skärmen.
* Se 7-2 för mer information om hur du använder kortkommandot

3.

Söka efter video, musik och bildfiler

3-3


Säkerhetskopiera filer från SD-kort och DVD
Säkerhetskopiera

Spara data från externa media
Media webbläsaren kan du spara data direkt till din dator.

Select the DVD or SD card tab

Välj fliken
När du väljer fliken DVD eller SD kort, visas en säkerhetskopiering knappar på vänster sida.
Markera de filer du vill spara klickar du på rutan nederkant vänster eller markera flera filer, och
klicka på baksidan-up-knappen.
The Back-up button will be displayed

Kontrollera storleken på filerna och klicka på "Ja" för att spara filerna i mappen utsedda
säkerhetskopiering på datorn.
De sparade filerna visas i fliken säkerhetskopiering.
Genom att klicka på knappen säkerhetskopiering när inget är markerat i media webbläsaren,
kommer filerna på din kamera som inte har säkerhetskopierats automatiskt sparas till din dator.



Välj en säkerhetskopiering mapp

Du kan ange en Utdatamapp för ryggen upp filer från inställningar på alternativ.
Klicka på ikonen alternativ inställning på Start-menyn överst på sidan. Klicka på knappen Spara
plats till vänster.
Klicka på den grå knappen till höger om fältet katalog att utse en mapp.



Säkerhetskopiera fliken

De säkerhetskopierade filerna visas i fliken säkerhetskopiering i medialäsaren. Du kan spela upp
och redigera dessa filer i på samma sätt som med andra video och bild filer.

4. Välj din favorit scen!

4. Välj din favorit scen!
4-1


Spela och putsning
Spela upp en video

För att spela en miniatyrbild, placera musmarkören över miniatyrbilden (mus över). Videon ska börja spela.
Klicka på videon och video kommer att zooma till en optimal storlek och visa redigeringsverktygen.



Button functions

Kantlinjefärg är samma som
magneten
サムネイル再生ウインドウ

Ta bort miniatyr
Visa originalfilen

Zooma ut

Facket växel

Spela upp/pausa

I punkt

Ut punkt
Spela

Spola tillbaka

Volym

Filnamn

I punkt knappen

Snabbt framåt

Spela hastighet

ut punkt knappen

Kopiera knappen

Klipp ut en bild

4. Välj din favorit scen!



Trimma videoklipp och musik

Redigera miniatyrer är enkel.
Flytta de "i" och "ut" punkterna att välja din favorit scen. Om du vill
markera flera scener från samma fil, klicka på miniatyrkopian och justera
punkterna som "i" och "ut" igen.



Rotera bilder

När du visar bildfiler, kan du rotera bilden 90, 180 och 270 grader från
inställningen facket om bilden roteras felaktigt. Välj mängden rotation rotera
pull menyn visas i inställningen facket till vänster om miniatyr om du vill
rotera bilden.



Kopiera miniatyrer

När du har valt din scen med punkterna som "i" och "ut", klicka på knappen
miniatyrkopian att kopiera in miniatyren. I den kopierade miniatyren, ska de "i" och
"ut" punkterna sparas.

Kopiera knappen

4-2 Spela på en stor skärm


Spela på helskärm

Dubbelklicka på skärmen spela på miniatyrerna kan visa video i helskärmsläge. Du kan
redigera video i helskärmsläge genom att föra musmarkören till längst ned på skärmen för
att visa redigeringsverktygen. Du kan inaktivera helskärmsläge genom att dubbelklicka på
igen.

4. Välj din favorit scen!

4-3 Rada upp miniatyrer


Markera flera miniatyrer

Du kan markera flera miniatyrer visas på skärmen.
Du kan göra detta genom att klicka på knappen
flera markering längst ned till vänster på skärmen
eller högerklicka på musen om du vill visa en röd
linje. Använda den röda linjen att rita över eller
omge miniatyrerna du vill markera. Du kan
använda detta för att skicka flera filer till en
tidslinje eller magnet.
Du kan välja flera miniatyrer genom att klicka på knappen
flera val eller högerklicka på musen om du vill visa en röd
linje till rita över eller omge miniatyrerna du vill markera. De
markerade miniatyrbilderna blir genomskinliga.



Kasta miniatyrer

Kasta miniatyrer på skärmen för att ordna
skrivbordet som Ordna dokument på en tabell.
Dra och release miniatyren och miniatyren kommer
att glida över skärmen. Du kan använda detta för att
skilja dina videofiler från dina bildfiler.

5. Skapa en video med din favorit scener!

5. Skapa en video med din favorit scener!
5-1


Tidslinjen
Vad är en tidslinje?
Skapa en bas för projektet genom att ansluta videor, bilder och musik
Du kan skapa en tidslinje genom att klicka på ikonen tidslinje i Start-menyn.
Tidslinjen är en "Hyvelbänk" för att du kan ansluta eller kompilera miniatyrer.
Om du drar och släpper en miniatyr fönstret tidslinje, visas det som en tidslinje stapel. Längden på fältet bestäms av
längden på videoklippet.
Barer överst i fönstret tidslinjen visas på framsidan av fönstret Play.



Namnen på varje del
Helskärm spela, nära, zooma ut

Spela fönster

Facket switch
Klicka för att visa eller dölja effekter
inställning fack

Verktyget bar
Styr miniatyren

Tidslinjen fönster
"Hyvelbänk" att ansluta och
sammanställa tidslinjen barer



Knapp funktioner
Återgå till föregående tidslinjen bar

Facket switch
Volym

Spola tillbaka

Kopiera knappen

Spela Speed

Spela upp/pausa
Ändra färg/rubrik

I punkt

Nästa tidslinjen bar

Snabbt framåt

Utdata storlek

Klipp ut bildknappen

Spela ståndpunkt
Du kan zooma in/ut i fönstret
tidslinjen med mushjulet.

Ut punkt
< Gul range >
Användaren valt
intervall

spela

＜Rosa range＞
Spela upp

5. Skapa en video med din favorit scener!



Tidslinjen spela intervall

Du kan justera intervallet, spela i tidslinjen genom att justera punkterna som "in" och "out".
Den rosa stapeln representerar det aktuella spela området, och det gula fältet representerar intervallet användaren valt spela. Genom att
placera musmarkören över in/ut, du kan se vilken tid pekar det närvarande vid.
Video inom intervallet rosa återges när du överför eller utdata från tidslinjen.



Markera intervallet spel

Det finns 3 sätt att markera intervallet spela i tidslinjen



Användaren valt intervall

Filen range

Justera intervallet spela till fÃ¤ltet tidslinjen genom att dubbelklicka på fältet
tidslinje.



Användaren valt intervall

Spela intervallet som användaren har valt genom att justera punkterna som "in" och
"out". Du kan spela det användare markerat intervallet genom att klicka på bakgrund
av tidslinjen.



Spela upp alla tidslinjen bars

Hela range

Dubbelklicka på bakgrunden på tidslinjen genom att ange intervallet som ska omfatta
alla filer i tidslinjen.
När alla filer visas, klickar du på bakgrunden återigen gå tillbaka till användaren
markerat område.

Om rosa och gula områdena
Rosa intervallet visar det aktuella spela området.
Det gula området visar användaren valt spela intervall. Genom att klicka på
bakgrunden kan du återgå till användaren valt spela intervall.



Dubbelklicka på stapeln ska fokus i
för mätområde som spelar.

Videostorlek
SD NTSC

640x480

SD kvalitet ,

SD Wide

640x360

SD Wide, för TV i Japan och USA

DV NTSC

720x480

Digitala filmformat för Japan och USA

Du kan välja storlek på videon från pull menyn i

SD PAL

720x576

SD kvalitet, för TV i Europa, etc.

tidslinjen install… i verktygsfältet.

SD Wide

768x432

SD Wide, för TV i Europa, etc.

DV PAL

720x576

Digitala filmformat för Europa, 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

För video webbplatser

DVD

640x480

Optimal storlek på DVD

DVD Wide

854x480

Optimal storlek för brett DVD

HD

1280x720

HD kvalitet (720p)

HD

1920x1080

HD kvalitet (1080p)

Anpassa

För TV i Japan och USA

Ange storlek fritt
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Tidslinjen bar
Vad är en tidslinje bar?
Text

Video

Bild

Musik

Beroende på filtyp (video: gul, text: grön, musik: rosa), varje fil
visas i en annan färg.

text

movie02.mp4
Tidslinjen bar
Gränsen i tidslinjen om du kommer att ha
samma färg som sliden den var ansluten till.
En vit kant innebär att det inte tillhör någon
magnet.



video.mp4
Bild jpg
filmen 02.mp4
Fältet markerad tidslinje
visas i blått

Redigera fältet tidslinje

"I" / "ut" handtagen visas när du klickar på fältet tidslinje. Flytta de hanterade vänster
och höger att trimma din video.
Fritt flytta fältet tidslinje genom att dra den.
Du kan flytta tidslinjen bar 1 ram genom att trycka på vänster eller höger pilarna
medan du håller Ctrl-tangenten.



Ansluta tidslinjen barer

När du drar och ansluta en tidslinje bar till en annan stapel, meddelar baren dig genom
svarvning gula. FÃ¤ltet tidslinjen blir också gula när du justerar de "in" / "out"
punkterna för att ansluta till en annan tidslinjen stapel, kanten av området spel eller när
tidslinjen baren är vid 0: 0: 0.



Gör om tidslinjen bar rörlighet

Tryck på Ctrl + Z för att ångra en tidslinje bar rörelse eller
klicka på knappen Ångra längst ned till vänster på skärmen,
och SKIFT + Ctrl + Z för att göra om förflyttning eller klicka
på knappen gör längst ned till vänster på skärmen.
Varning: När du tar bort fältet från tidslinjen kan du inte
använda funktionen Ångra/Gör om att ångra eller göra om
baren rörlighet.

Ångra/Gör om-knappen

musik.mp3
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Kopiera fältet tidslinje

Klicka på knappen Kopiera när du har valt fältet tidslinjen du vill kopiera. Den
kopierade stapeln visas bakom originalet.



Dela baren med verktyget Tvåloppstrappa

Pausa videon med det tidslinjen markerad om du vill visa verktyget Scissor. Du kan
dela upp fältet genom att klicka på verktyget Scissor.



Diskontinuerlig markering (håll)

När du vill markera de återstående barerna, markera tidslinjen baren mycket till
vänster i markeringen och håll den vänstra musknappen för att markera alla staplar till
höger. Håll musknappen och dra i staplarna inom fönstret tidslinjen för att flytta fälten
till vänster eller höger.



Diskontinuerlig markering: Högerklicka på raden (touch)

Håll ned höger musknapp och välja flera barer med den röda linjen genom
ritning över dem. Du kan också göra detta genom att klicka på knappen flera
val längst ned till vänster på skärmen.



Diskontinuerlig markering: Högerklicka på raden (surround)

Håll ned höger musknapp och dra runt de filer du vill markera med den röda
linjen. Du kan också göra detta genom att klicka på knappen flera val längst
ned till vänster på skärmen.



Flera val av knappen

Flera val av knappen

Snabb bildredigering

När du väljer flera tidslinjen barer, visas en gröna handtaget runt de markerade tidslinje
staplarna. Genom att dra handtaget till vänster eller höger, kan du utöka eller avtalet flera
tidslinjen barer.

5. Skapa en video med din favorit scener
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Övergångsinställningar
Automatiska övergångar

När tidslinjen barer berör eller överlappar varandra i fönstret tidslinje, anges
automatiskt en övergång.

Delar av stapeln som överlappar anges
automatiskt en övergång.

Automatisk övergång regler

Klippa i (Screen ändras
omedelbart)

Tona in/ut (sakta ändra) för 20 ramar i
båda ändar.

Uppradade på tidslinjen (ingen överlappning)
skärmen ändras med en nedskärning.
Tona in/ut för 20 ramar i båda ändar.

Inga delar ansluten
Alla filmer kommer att tona in/ut i båda ändar.

Slutet av bar är i samma position
tonas ut 20 ramar för alla videor.

Kort bar inom en lång bar
Tona in/ut för 20 ramar. Ingen skillnad om de övre och nedre bar för
utbyte.

Partiell överlappning exempel 1
Övergången kommer att variera beroende på placeringen av de övre
och nedre bar. Den översta raden kommer att blekna bort länge som
överlappningen av stapeln. I nedre fältet kommer tonas ut för 20
ramar.

Partiell överlappning exempel 2
Den översta raden kommer tonas ut för den tid av överlappningen av
stapeln. I nedre fältet kommer att blekna bort för 20 ramar.

Tona in/ut (sakta ändra) endast de delar som
överlappar varandra.
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Manuell övergången
Du kan manuellt ändra den automatiska övergången.
Markera
fältet
tidslinje
och
klicka
på
"öppna
genomskinlighet/övergång Control" visas längst ned till höger (eller
övre högra) på tidslinjen bar. Klicka på knappen Tona redigering om
du vill visa registeransvarige.

Return to Auto-Transition Mode

Transparensen i ange startpunkten, tonas ut slutpunkten, insyn i videon, tonas ut startpunkten och insyn i tonas ut slutpunkten. När du är
klar med inställningarna klickar du på knappen övergångar igen, eller klicka på bakgrunden till nära registeransvarige. Klicka på den
"återgå till Auto-alternativ du" att avbryta de manuella övergångsinställningar.

Tona bort i slutpunkten
Flytta skjutreglaget och
tillbaka och ange

Tonas ut startpunkten
Flytta skjutreglaget och
tillbaka och ange
Opacitet 100%

Tona bort i början punkt öppenhet
Flytta skjutreglaget upp och ned och
ange

Opacitet 0％～100％
flytta skjutreglaget uppåt
och nedåt du

Tonas ut slutpunkten öppenhet
Flytta skjutreglaget upp och ned och
ange

Tillbaka till auto-övergång läge

Tillbaka till auto-övergång
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Justera volym
Du kan justera volymen för din video manuellt. Markera fältet
tidslinje och klicka på knappen "öppna Tona volymen
Kontrollpanelen och" visas på längst ned till höger (eller övre högra)
i tidslinjen om du vill visa registeransvarige. Du kan justera
volyminställningarna för transparensen i början punkt volym, Tona
bort i slutpunkten, volym under spel, tonas ut startpunkten och tona
ut slutpunkten. När du är klar med inställningarna, klicka på
bakgrunden eller volym justering att stänga registeransvarige.

Tona bort i slutpunkten
Flytta skjutreglaget och
tillbaka och ange

Tonas ut start Point
Flytta skjutreglaget och
tillbaka och ange
Volym 100%

Tona Start Point
Flytta skjutreglaget upp
och ned och ange

Volymen 0％～100％
flytta skjutreglaget
uppåt och nedåt du

Tonas ut slutpunkten
Flytta skjutreglaget upp och
ned och ange
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Video layout
Flytta och omvandla din video

Du kan omforma och flytta videor, bilder i fönstret Play eller genom att klicka på fältet tidslinje.

Flytta objekt

Flytthandtag
Expandera/kontrakt handtag
Roteringshandtag

Färgen på kantlinjen kommer att vara
samma färg i sliden att fÃ¤ltet tidslinjen är
från. Ändra storlek och rotera video. För
att återställa videon, dubbelklicka på
gränsen, eller knappen Återställ.

Återställa
Återställa objektet till dess ursprungliga position
Rotera 90 grader klockan/disk-clock klokt
Rotera 90 grader åt vänster eller höger
Passa
Justera video att passa in i fönstret Play
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Animera video form och placering
Ange animeringen i tidslinjen

Du kan ange att animeringen ska flytta videor, bilder och text och styrkan i effekten i tidslinjen. Du kan ställa in animeringen för varje objekt
på tidslinjen.
Om du inaktiverar knappen animering, inaktiveras de inspelade animeringarna tillfälligt.



Funktioner för varje delen
Samtidigt som recoding en animering, kommer fönstret Play minimeras. Du
kan placera objekt utanför av marginalerna.

Fritt flytta objekt

Klicka på växeln facket att öppna effekt fack.

Välj Tidslinje baren du vill animera. Välj en utgångspunkt för fältet tidslinje i
fönstret Play.

Klicka på fliken Källa finns till vänster.

Slå på knappen animering lager i det effekt magasinet.
En animering Map för "Skala", "Flytta" och "rotera" kommer att visas i fönstret
tidslinje.

Skala
Skift
Rotera

Skala
Skiftt
Rotera

Flytta objektet i fönstret play medan videon spelas för att registrera en Key Frame
Group (blå linje) under "Flytta".
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Animering karta och ram nyckelgrupper

Genom att flytta objektet inom fönstret Play, kan du registrera en Key
Frame Group i kartan.
< Spela fönster >

Rotera
Skala

Flytta

Beroende på justeringarna av kan du registrera Key ramar för varje
grupp.

< Animering Map >

Markerade tidslinjen bar
Video/bild/musik

Skala
Flytta

Flytta bakåt och framåt

Rotera

Dra och släpp linjen
marginalen ta bort



Längden på video

Ta bort rad

Viktiga Frame

Du kan skapa mjuka animeringar med Key Frame istället för att
flytta objektet genom freehand. Välj start- och slutpunkt för
objektet, och animeringen skapas automatiskt.

<Startpunkt >
Pausa video och välj de nödvändiga referensbilder. Du kan skapa
animeringar för skala, flytta och rotera separat. Flytta en
nyckelbild och tillbaka eller dra in marginal ta bort nyckelbild.

Skapa mjuka animeringar från
startpunkten till slutpunkten

＜Startpunkt＞

Pausar videon, och klicka på
knappen Key bildruta.

Skala
Flytta
Rotera

< Slutpunkt >
Pausar videon och markera en punkt i fönstret Play du vill att
objektet ska slutar animeringen.
Du kan markera slutpunkten från Key Frame först.

＜Slutpunkt＞
Key Frame startpunkt

Skala
Flytta
Rotera

Key Frame
slutpunkten
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Ange effekter i tidslinjen

Du kan också lägga till effekter medan du redigerar tidslinjen. Markera fältet tidslinjen och välj sedan önskad effekt på menyn. När du
väljer en effekt, öppnas effekt inställning fack till vänster i tidslinjen. Om du väljer en effekt utan att välja en tidslinje bar, påverkar effekten
hela tidslinjen. Om du anger effekten efteråt, klickar du på tidslinjen om du vill visa effekter för att tidslinjen bar i effekt inställning
magasinet till vänster. Om fÃ¤ltet tidslinjen inte är markerad, visas effekterna för hela tidslinjen.

Välja vilken effekt du vill ställa in. Knappen
"X" kommer att ta bort effekt.

Facket switch
Du kan visa eller dölja facket.

6. Utdata videor och bilder!
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Välj utdataformat
Utdata i olika format

När du är färdig med redigeringen, bör du koda din fil och spara.
Välj ikonen beroende på dina behov.

Titta på video på PC - Arkiv utdata

Titta på video av din kamera är ansluten till en TV-kamera utdata

Titta på video på iPod, DVD eller andra externa enhet-enhet utdata

Dela dina videor med världen, eller spara dina videor för själv-YouTube

Dela privata videoklipp via e-post-Vimeo

Dela videor och foton på Facebook-Facebook



Utdataområde

Vid presentation av video från en miniatyr eller tidslinjen, kommer video mellan punkterna som "in" och "out" att utdata. Kontrollera att du
har korrekta intervallet valt för utskrift.



Ändra utskriftsstorlek och bithastighet

Ändra video storlek från pull menyn. Du kan också direkt ange storlek.

Ändra bildrutehastigheten utdata video.

Välj videouppspelningen hastighet mellan 10-2000% från pull menyn.
Du kan också direkt ange hastigheten.
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Hur du utdatafilen
Utdata från media läsaren

Markera filen du vill utdata från media läsaren. Klicka
på det filformat du vill mata ut videon till, och ditt
valda videofilerna kommer att kastas till en magnet på
skrivbordet. Justera inställningarna för dina
utdataformat och klicka på "Ok" att börja utdata.



Utdata från miniatyr

Medan miniatyren på skrivbordet är markerad, väljer du ett format du vill mata ut videon
till delningsmenyn.



Utdata från en magnet

Magnet på skrivbordet är markerade, Välj format du vill mata ut dina videor på
delningsmenyn.
Alla musik, video och bildfiler kopplade till magneten blir utdata till det valda filformatet.
Du kan också använda detta till batch-koda flera videor till ett enda format.

6. Utdata videor och bilder!

6-3


Utdatafilen
Utdataformat

Du kan skicka videofiler i olika format. Du kan också justera inställningarna för varje format som videostorlek och bithastighet.

WMV
WMV video är hög kvalitet för deras storlek. Detta är den grundläggande videoformat för
Windows.
AVI
AVI videor kan använda olika komprimeringsmetoder genom att installera codec-enheter. Du kan
också utdata-videor utan komprimering, använda med andra program.
MPEG2
MPEG2 är ett format för DVD- och digitala sändningar. Du kan skapa högkvalitativa videos
jämfört med WMV och MP4 genom att ställa in det en hög bithastighet.
MP4, F4V, 3GP
Videoklipp är hög kvalitet för deras storlek.
MP4: Ett mycket vanligt format. Kan ses på iPod och PSP.
F4V: Filformat för Adobe Flash.
3GP: Filformat för tredje generationens mobiltelefoner.
CUDA MP4
Koda MP4-filer snabbt med NVIDIA CUDA teknik. Du kan bara använda detta om du har ett
NVIDIA baserade GPU.
Audio
WAV: Okomprimerat ljud-filformatet.
AAC: Det här filformatet används i allmänhet för bärbara ljudspelare. Ju högre bithastighet, ju
större filstorlek, men din ljudkvalitet kommer att öka. (Vissa bärbara ljudspelare kan inte stödja
det här filformatet.)
WMA: Filformatet kan spelas i Windows Media Player. Ju högre bithastighet, ju större filstorlek,
men din ljudkvalitet kommer att öka.
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Utdata till WMV

WMV video är hög kvalitet för deras storlek. Detta är den grundläggande videoformat för
Windows. Justera inställningarna i dialogrutan fönster och utdata.

Välj utdataformat
Du kan justera inställningarna för utdatafilen
Välj bildkvalitet: Flytta skjutreglaget för att justera videokvaliteten. Du kan välja kvaliteten på videon
mellan mellan 0 - 100. Ju större antalet, de större filen storlek, men högre kvalitet.
Åtgärda filstorlek: Fastställa storleken på utdata videon.
Fast bithastighet: Fastställa bithastigheten för utdata videon.
Ändra inställningar
Ändra storlek: Ändra storlek på utdata videon.
Ändra bildrutefrekvens: Ändra bildhastighet för videon.
Ändra hastighet läge: Ändra uppspelningshastighet i utdata videon.
Återställ till standardinställningar
Klicka på den här knappen kommer alla instÃ¤llningen återgå till standardinställningarna.
(Standardinställning: Välj bildkvalitet: Kvalitet 90)



Utdata till AVI

Du kan välja komprimeringsformat för video med den video-codecen och
ljud med koden ljud.
Du kan välja codecen från knappen Inställningar till höger.



Utdata till MOV

Du kan välja komprimeringsformat genom att klicka på knappen Inställningar
för video/ljud.
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Utdata till MPEG2

Justera videokvaliteten genom att justera bithastigheten.



Utdata till MP4/F4V/3GP

Välj filtyp MP4, F4V- och 3GP.
MP4-filer kan spelas upp på datorn.
F4V-filer kan användas i Adobe Flash.
3GP-filer kan spelas upp på mobiltelefoner.
Du kan justera den genomsnittliga bithastigheten, maximal bithastighet och ljud
bithastighet för varje filformat.
Standardinställningen är standard rekommenderade inställningen.



Utdata till MP4 med CUDA

CUDA kodning är endast tillgänglig för dem som använder en CUDA-kompatibelt
grafikkort med en NVIDIA styrelse. Med hjälp av CUDA kodning, kan du minska
utdata tid av 1/3 - 1/10.
Men ändra inställningen förinställda på Anpassa, du kan välja vilken h.264 profil
och bitar.
Klicka på kryssrutan för CUDA kodning vill använda CUDA kodning för iPod,
PSP utdata.
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Utdata ljudfil

Detta kommer att utdata en ljudfil. Du kan använda detta för att ljudet från en video eller ändra formatet för en ljudfil.
Välj filtyp och ljud bithastighet i fönstret dialogrutan och klicka på "OK" till utdata. För att välja en utdatafil, referera
till avsnitt om alternativ inställningar på Start-menyn.

Filformat
WAV
Okomprimerat ljud-filformatet.
AAC
Det här filformatet används i allmänhet för bärbara ljudspelare. Ju högre
bithastighet, ju större filstorlek, men din ljudkvalitet kommer att öka. (Vissa
bärbara ljudspelare kan inte stödja det här filformatet.)
WMA
Filformatet kan spelas i Windows Media Player. Ju högre bithastighet, ju
större filstorlek, men din ljudkvalitet kommer att öka.
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Utdata till kamera
Utdataformat
Detta kommer att utdata en videofil för videokameran.
Markera det korrekta formatet för kameran, och om det är NTSC eller PAL.
DV
Detta kommer att utdata en 720 x 480 DV komprimerade AVI fil spelbara på kameror.
HDV
Detta kommer att utdata en 1440 x 1080 MPEG2-TS-filen kan spelas på HDV-kameror. Du
måste ha Windows 7 att använda den här funktionen.
AVCHD
Denna isll skapa en 1920 x 1080 MTS fil för AVCHD kameror. Du kan också använda detta
skapa HD AVCHD-DVD.



Utdata till DV/HDV-/ AVCHD-format

Markera namnet och platsen du vill spara filen på datorn.
Använda programvara som med kameran för att spara filen
tillbaka till din kamera.

6. Utdata videor och bilder!

6-5


Utdata till enheten
Utdataformat
Detta kommer att utdata en videofil för enheter som iPod och mobiltelefoner.
Knappar som har en grön kant runt dem kan använda GPU-kodning. GPU kodning kan dina videor ska ha
snabbare än att använda Processorn ensam.

DVD
Skapat en DVD videofil
Utdata en DVD videofil till din utsedda spara mappen.
Skapa en DVD video disk
Med inköp av en uppgradering, kan du skriva direkt till DVD och BD från Super
LoiLoScope.
iPod
Detta kommer att skapa en fil för att spela på iPod (m4v). Använd iTunes för att överföra
filen till din iPod.
iPhone
Detta kommer att skapa en fil för att spela på iPhone (m4v). Använd iTunes för att
överföra filen till din iPhone.
Mobile 3G
Detta kommer att skapa en fil för att spela på de flesta mobiltelefoner (3GP eller 3 G 2).
Använd rätt minneskortet för att överföra filen till din mobiltelefon.
Apple TV
Detta kommer att skapa en fil för att spela på Apple TV (m4v).
PS3
Detta kommer att skapa en fil för att spela på PS3 (mp4). Använd rätt minneskortet för att
överföra filen till din PS3.
PSP
Detta kommer att skapa en fil för att spela på din PSP (mp4) och en miniatyrbild fil
(THM). Använd rätt minneskortet för att överföra filen till din PSP.



Utdata till DVD

Ange filnamnet och välj Spara plats på din dator för att spara filen.
DVD
Detta kommer att skapa en MPEG2-fil för DVD-filmer. Om windows
DVD Maker * är installerat på datorn, Windows DVD-bränning körs
automatiskt och MPEG2-filen du skapade kommer att läggas till. Om
du inte har Windows DVD-bränning installerats på din dator, spara
mappen öppnas. Använd din DVD video skriva programvara för att
skapa en DVD video disk.
* Windows DVD gör är endast tillgänglig för vissa Windows
Vista-utgåvor och Windows 7.
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Utdata till iPod/iPhone/Apple TV

Detta kommer att skapa en video för iPod/iPhone/Apple TV. Om du har iTunes installerat på din dator, iTunes körs automatiskt och video
kommer att läggas till listan video. Använd iTunes för att överföra videoklippen till din iPod/iPhone/Apple TV.
* För information om hur du använder iPod, iPhone och iTunes, vänligen kontakta tillverkaren.
* iPod, iPhone och iTunes är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.



Utdata till 3 G mobiltelefoner

Vänligen kontrollera din mobiltelefon tillverkare att se vilka videoformat din
mobiltelefon kan spela.
Använd programvaran medföljer din mobiltelefon eller ett minneskort för att
överföra data.
* Kontakta tillverkaren av din mobiltelefon om hur du använder din mobiltelefon.



Utdata till PS3

Välj kvalitet hög kvalitet, medium och CD. Använd ett minne eller ditt nätverk att
överföra video och spela på din PS3.
* Kontakta tillverkaren om hur du använder din PS3.



Utmatning till PSP

Välj kvalitet hög kvalitet, medium och CD.
< Hur spara till din PSP >
1) Anslut din PSP till datorn med en USB-kabel.
2) Kopiera videofilen till mappen VIDEO i minnet
* Kontakta tillverkaren om hur du använder din PSP.

6. Utdata videor och bilder!
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Ladda upp videor på YouTube och andel!
Logga in
Vad är YouTube?
Använda YouTube och spara dina privata filmer på webben, eller dela videor med resten av
världen. Du kan enkelt dela dina uppladdade videor med dina vänner på Facebook och Twitter.
Du kan även ladda upp HD kvalitet filmer för YouTube.
Om du har en kompatibel med CUDA NVIDIA GPU, kan du snabbt koda och ladda upp videor
på YouTube.

Logga in till YouTube
Ansluta till din YouTube-konto från Super LoiLoScope genom att ange i din
kontoinformation. Om du inte har ett YouTube-ID, registrera dig för att skapa
ett konto.

För att skapa ett konto, klicka här.
Det rekommenderas inte att klicka på den här kryssrutan om
du delar en dator med andra användare.
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Ladda upp

Ange video information
När du har anslutit till din YouTube-konto, visas en skärm att ange information om din video. Du kan ange titel, beskrivning, etikett
och kategori för din video. Välj om du vill göra din video offentliga eller privata. Om din video är inställd till privat, kan du endast titta
på videon. Du kan automatiskt din video delas på Facebook News Feed eller Tweet på din Twitter.

Ange rubriken,
beskrivningen och etikett
för din video.
Välj kategorin för din
video från pull menyn.

Om du loggar in på ett konto som inte hör till dig
på en delad dator, klicka här för att logga ut och
logga in med din kontoinformation.

Privata video: endast du kan titta på videon.
Offentliga video: någon kan titta på videon.

Klicka på "Koppla från" om du
inte vill dela din video på
Facebook och Twitter.

Dela länken på Facebook
Dela din video på Facebook, måste du vara
ansluten till Facebook. Klicka på "Anslut" om du
vill visa fönstret konto som sett till vänster. Ange
din kontoinformation och kontrollera Super
LoiLoScope vill aktivera automatisk delning med
Facebook. Om du vill ladda upp videor direkt på
Facebook, vänligen visa sidan Facebook.

Dela länken på Twitter
Till Twitter video, måste du vara ansluten till
Twitter. Klicka på "Anslut" om du vill visa
fönstret konto som sett till vänster. Ange din
kontoinformation
och
kontrollera
Super
LoiLoScope, aktivera automatisk tweeting av
videon YouTube när det har slutförts överför.

6. Utdata videor och bilder!
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Dela videor med e-post med Vimeo
Logga in
Vad är Vimeo?
Vimeo är en video sharing tjänst där du kan ladda upp högkvalitativa videos, skydda dem med ett lösenord och
dela dem med bara de personer du vill dela den med. Länken av uppladdade videon kommer ingår och skickas
med ditt meddelande.
* Tjänsten är endast tillgänglig på engelska.
Vimeo kan ändra innehållet i deras tjänst utan föregående meddelande.

Logga in på Vimeo
Vänligen logga in på Vimeo. Klicka på knappen "Logga In" även om du inte har ett
konto för Vimeo. Du kan skapa en på nästa skärm.

Om du har ett konto för Vimeo, ange kontoinformationen.

Om du inte har ett konto för
Vimeo, klicka på länken "Join
Vimeo" på skärmen logga in att
skapa ett konto.

Vimeo Registration
Du kan välja mellan två olika kontotyper som Vimeo
erbjuder. Basic är ett gratis konto med en 500 MB ladda
upp gräns per vecka. Plus konto kräver en abonnent
avgift, men du kan överföra upp till 5 GB per vecka.

När du har valt vilken typ av konto, ange i ditt namn,
e-postadress och lösenord. Läs villkor och avtal på
Vimeo innan du klickar i kryssrutan.

6. Utdata videor och bilder!


Ladda upp

Kontrollera Super LoiLoScope
När du har loggat in på Vimeo, visas ett tillstånd skärmen. På
den här skärmen kan du Super LoiLoScope och Vimeo kopplas.
Klicka på den blå knappen längst ned till vänster på skärmen att
tillåta Super LoiLoScope.

Klicka på den blå knappen att tillåta Super LoiLoScope att
ladda upp videor på Vimeo.

Ange video information
Först ange rubrik för din video. Om du vill skydda din video med ett
lösenord, klicka på kryssrutan bredvid "Använd lösenord" och ange
ett lösenord. Om du vill skicka din video länk till vänner och familj
efter att det har överförts, klicka på kryssrutan bredvid "Skicka ett
e-postmeddelande när överföringen är klar". Välj en videokvalitet,
och klicka på "Nästa".

Om du vill placera ett lösenord på din video, klicka på kryssrutan och
ange lösenordet.
Om du vill skicka e-post till vänner och familj efter videon har överförts,
klickar du på kryssrutan.
Välj videokvaliteten. Kontrollera att du har tillräckligt diskutrymme för
uppladdning när du väljer en videokvalitet.

Om "Waiting in line" visas när du överför videon
Även efter videon har överförts till Vimeo, betyder "Waiting in line"
meddelandet att videon bearbetas fortfarande på Vimeo webbplats.
Du kan titta på videon när webbplatsen har slutförts bearbetar din
video.

You can see how much you can upload this week, here
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Skicka e-post

Om du har valt "Skicka ett e-postmeddelande när du överför är klar",
visas meddelandeskärmen. Ange ditt namn, mottagarens e-postadress
och meddelande.

Ange ditt namn här.
Ange mottagarens e-postadress här. Genom att
separera varje e-postadress med semikolon, anger
du i flera e-postadresser.
Skriv ditt meddelande här.

När du är klar med att skriva in ditt meddelande, visas en
bekräftelsesida. Kontrollera ditt namn, mottagarens e-postadress och
meddelandet och klicka sedan på "Skicka" att dela dina videor med
vänner och familj.

6. Utdata videor och bilder!
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Ladda upp videor på Facebook
Logga in
Vad är Facebook?
Facebook är en enkel SNS att dela information med dina vänner. Du kan direkt överföra bilder och videoklipp till
Facebook från Super LoiLoScope.
Vad är en SNS?
En Social Networking Service (SNS) är en tjänst för att skapa samhällen på internet.

Logga in
Klicka på ikonen Facebook och logga in. Om du har ett Facebook-konto, ange i din kontoinformation och logga
in. Om du inte har ett konto, kan du skapa ett.

Om du redan har ett Facebook-konto, klicka här. Om du vill skapa ett
konto, klicka "För att bli medlem, klicka här".

Information om sekretessinställningar
Sekretess standardinställningen för Facebook är inställd så att alla kan se din profil.
För att ändra detta, gå till "Konto", "Personliga inställningar" och sedan "Anpassa
inställningar". Om du vill dela din profil med dina vänner endast, klicka på
"Vänner" bara. Detta kommer att påverka alla delar av din Facebook-profil.
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Ladda upp bilder på Facebook!

Du kan direkt ladda upp bilder på Facebook från Super LoiLoScope. Du kan överföra en enda bild från skrivbordet eller flera bilder från
media webbläsare eller magnet. Du kan även ladda upp video och bilder tillsammans från en magnet.

När du är klar med logga in, kan du ladda upp bilder. Om du vill lägga till
bilder i ett befintligt album, Markera albumet från pull menyn. Om du vill
skapa ett nytt album för dina bilder, ange i namn av albumet, plats och
beskrivning.

Markera ett befintligt album du vill lägga till bilder till.

Du kan skapa ett nytt album att ladda upp bilderna.



Ladda upp videor på Facebook

Ange titel och beskrivning av din video och uppladdning. Videor
som går via Facebook's upload limit kommer automatiskt dela och
uppladdade.



Logga in till Facebook med ett annat konto

Logga in på Facebook med ett annat konto:
1.
2.
3.

Klicka på knappen "Logga"
Klicka på knappen "Logga In" och "Returnummer" på
skärmen, klicka på "Logga in med ett annat konto"
Ange i kontoinformationen och logga in

6. Utdata videor och bilder!
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Med NVIDIA CUDA till utdata video upp till 10 x snabbare.

Hur du använder CUDA
Du kan snabbt utdata videor med ett NVIDIA-grafikkort kompatibel med CUDA.
CUDA kompatibla grafikkort

http://www.nvidia.com/object/cuda_gpus.html
Inställningen
Använd de senaste grafik drivrutinerna. Se vår hemsida om hur du uppdaterar drivrutinerna.
http://loilo.tv/us/product/video_edit/1/desc/107

Super LoiLoScope kommer att se om ditt system kan använda CUDA början. Om du kan använda
CUDA, den under utdata alternativ kommer att göras tillgänglig.



MP4
Utdata
出力till MP4 med CUDA

Du kan snabbt koda en MP4 fil med CUDA. Du kan justera inställningarna för MP4 skapats med CUDA.
* För mer information, vänligen se 6-3 "Utdata till MP4 med CUDA".



Utdata YouTube-videor med CUDA

Du kan snabbt skapa och ladda upp en MP4 för YouTube HD med CUDA.



Utdata för enheter som använder CUDA

Längst ned till vänster i fönstret Device utdata, klicka på kryssrutan för "Använd CUDA kodning".
CUDA kodning kan användas för knappar med gröna gränser.

6. Utdata videor och bilder!
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Bränna bilder från kameran till en CD/DVD

För Windows7, Vista

Anslut kameran till datorn och köra Super LoiLoScope.

Markera de bilder du vill bränna på CD/DVD från fliken kamera.

Dra och släpp de markerade bilderna till skrivbordet. De kommer att bifogas
en magnet som bilden till höger. Klicka på knappen "Collection" inringad i
rött i bilden på rätten att samla in alla bilder en enda mapp.

6. Utdata videor och bilder!

Infoga en tom CD/DVD i datorns optiska enhet.
Öppna den mapp där du har samlat alla bilder och klicka på "Burn" i
verktygsfältet överst i mappen.

De brinnande alternativ, välj "Master".
Genom att välja "Master" kan data visas på alla operativsystem.
Klicka på "Nästa".

När filerna har varit beredda att skrivas på skivan, en disk skriftligt fönster
öppnas och visas de filer som har varit beredda att skrivas till skivan. Du
kan ta bort eller lägga till filer.
När du har alla filerna som ska skrivas, klicka på "Bränn till skiva" uppifrån
och guiden"disk skriver" visas. Följ anvisningarna på skärmen Slutför
bränna skivan.

Var försiktig: Undvika du gör andra uppgifter medan du skriver till skivan.
Du kan ge skivan en titel, men det krävs inte.
Även om du har följt de ovan riktningarna, beror på dålig skivor eller
kompatibilitet med skivan och den optiska enheten, misslyckas
skrivning till CD/DVD. Detta avsnitt i handboken garanterar inte att
du kommer att kunna bränna bilder på CD/DVD med anvisningarna
ovan.
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För Windows XP
Anslut kameran till datorn och köra Super LoiLoScope.

Markera de bilder du vill bränna på CD/DVD från fliken kamera.

Dra och släpp de markerade bilderna till skrivbordet. De kommer att
bifogas en magnet som bilden till höger. Klicka på knappen "Collection"
inringad i rött i bilden på rätten att samla in alla bilder en enda mapp.

6. Utdata videor och bilder!
Infoga en tom CD/DVD i din optiska enhet.

Öppna den mapp där du har samlat alla bilder och klicka på "Kopiera
alla objekt på CD".

När filerna har varit beredda att skrivas på skivan, en ballong dyker
ständigt upp längst ned till höger på skärmen. Klicka på pratbubblan till
visning av filerna som har varit beredda att skrivas till skivan. Du kan
lägga till eller ta bort filer till detta fönster. När du har samlat in alla filer
som ska skrivas på skivan, klickar du på den "Skriv de här filerna till
CD" till vänster. Guiden "CD skriver" visas. Följ anvisningarna på
skärmen Slutför bränna skivan.

Var försiktig: Undvika du gör andra uppgifter medan du skriver till
skivan. Du kan ge skivan en titel, men det krävs inte.
Även om du har följt de ovan riktningarna, beror på dålig skivor
eller kompatibilitet med skivan och den optiska enheten, misslyckas
skrivning till CD/DVD. Detta avsnitt i handboken garanterar inte att
du kommer att kunna bränna bilder på CD/DVD med anvisningarna
ovan.

7. Ordna dina filer!
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Samla och organisera dina miniatyrer!
Vad är en magnet?
En magnet är en struktureringsverktyg att samla in och gruppera dina miniatyrer.
Du kan kasta din miniatyrer till magnet till separata filer, och ändra ordning på dina miniatyrer och Välj din favorit scener.
Om du drar sliden nära på en miniatyr, miniatyren kommer att hålla fast vid magneten och du kan behålla ditt skrivbord ren
och organiserad. Du kan justera färgen, namn och längden på magneten. Om du förkorta magnet till minsta längd, kommer
magneten dölja miniatyrbilderna. Dubbelklicka eller dra stjärna ikonen om du vill återställa storleken på magneten.



Funktioner för varje delen
Bildspel
Detta kommer att spela videor kopplade till
magnet i helskärm

Ta bort
Ta bort magneten

Insamlare magnet
Du kan samla miniatyrerna kopplade till magnet
till en mapp

Zooma ut
Zooma ut och avmarkera magneten genom att
klicka på den här knappen när magneten är
markerad

Kopia
Kopiera magnet och miniatyrer

Minimerat: En stjärna visas och
kommer att dölja miniatyrbilderna

Ändra längd genom att dra
pilen märket

Magnet
färg växlare:
Klicka och ändra färgen med färgen cirkel

Byta namn:
Double klickar du på texten du vill ändra
namnet på magneten
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Samla in filer med Collector Magnet
Samla filer
Om du klickar på mappikonen längst upp till höger i sliden, kan du samla alla filer kopplade till magnet i en enda mapp.
Välj "Kopiera" (den ursprungliga filen inte kommer ändras) eller "Flytta" (den ursprungliga filen bort och flyttas) och utse
en mapp att spara.
Ta bort filen
"Ta bort filen" tar bort data från datorn. Den här åtgärden kan inte ångras.

Välj kopiera eller flytta spara
miniatyrerna till en angiven mapp.



Manuella bildspel

Tryck på vänster och höger piltangent om du vill flytta till nästa/föregående miniatyren medan du spelar miniatyrer bifogas magneten.
Du kan hoppa genom miniatyrer kopplade till samma magneten som en spelningslista. Du kan enkelt skapa en spelningslista med
omarrangera miniatyrbilderna.
Du kan använda vänster och höger piltangent om du vill flytta till nästa/föregående miniatyren i helskärmsläge.

Använd piltangenterna för att flytta till nästa/föregående miniatyren



Automatiska bildspel
Detta spelas spelningslistan i helskärm.
Dubbelklicka på magnet eller klicka på ikonen bildspel ovan magnet att spela upp och redigera miniatyrer i helskärm.
Klicka på knappen Auto-Play att spela upp alla miniatyrbilderna samlas in till magneten.

Automatisk
Play
ON
Bildspelet startar med miniatyren
längst upp till vänster. Du kan fritt
ändra ordning på miniatyrerna.

OFF

Videor på magneten spelas på upprepning
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Papperskorgen kan magnet: ta bort filer

Papperskorg MagThe papperskorgen kan magneten kan användas för att samla in oönskade miniatyrer
och ta bort dem. Klicka på papperskorgsikonen ta bort miniatyrer från Super LoiLoScope skrivbordet.
Ta bort filer från papperskorgen kan magnet tar inte bort den ursprungliga filen, men tar endast bort
filen från projektet och påverkas inte den ursprungliga filen. NET: ta bort filer

Click the Trash can icon to delete
Thumbnails
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Ordna med hjälp av genvägar
Hur du använder tangentbordsgenvägar

Högerklicka på en miniatyrbild eller tidslinjen bar och magneter, Papperskorgen kan,
och tidslinjen visas som genvägsikoner. Dra musen över om du vill skicka filen.

< Metod >

Klicka på knappen genväg

Dra till genväg

Snabbt flytta objektet till den valda
destinationen

Eller


Högerklicka på objektet

Objekt som kan flyttas med genvägen

Lista över genväg ikoner

Magnet

Filer från
webbläsaren

media

Tidslinjen
Miniatyrer

Papperskorg
Magneter

Tidslinjen bar

8. Ange text!
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Hur du anger text
Typ av text
I art-menyn finns alternativ för att lägga till endast text; "Text" och text med en bakgrund;
"Textram".
Genom att klicka på knappen "Text" eller "Textram", skapas en text miniatyrbild på
skrivbordet.

Text



Texten Frame

Ange text
Skriv text, klicka på "Skriv text här" och in din text.



Kompilera videor och text i tidslinjen

Lägga till text
Medan du redigerar på tidslinjen, klickar du på texten i art-menyn att skapa en 10 andra texten tidslinjen bar på den aktuella positionen i
Sök-fältet. Placera fÃ¤ltet texten längst upp i tidslinjen, så visas den i din video.
Du kan också placera din miniatyr från text från skrivbordet till tidslinjen att få samma effekt.

Ändra placeringen av texten
Genom att klicka på stapel tidslinjen text eller text i fönstret tidslinje, kan du visa skalan, rotera och flytta styrenheter. Använd dessa
domänkontrollanter för att placera din text var som helst du vill.

Kombinera textramar och videor
på tidslinjen genom att skapa
Roliga videoklipp.

8. Ange text!
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Ändra inställningarna för din text
Texten inställningen fack

Välj den kategori du vill ställa in från flikarna bakgrund/text/ skugga till vänster om inställning fack.
Du kan ställa in textstorlek, textfärg, skuggans läge, skuggningsfärger och bakgrunden (endast för textram).



Bakgrunden för
Välja en bakgrund
Ange bakgrund och insyn i den textram.
Du kan välja en design för din textram från "Meddelande", "Band", "Coolt" och "Bild"
kategorier. Mus över bilden i inställning för facket att visa en förhandsgranskning i fönstret Play
och klicka sedan på tillämpa din önskade design.

Vänd bakgrundsbild
Du kan flick bakgrundsbilden genom att klicka på bilden du vill vända.



Textinställningar
Du kan ange teckensnitt, storlek, tjocklek, placering och färgen på
din text.
Ange färg för texten med hjälp av de mångfärgade bar. Använd
färgväljaren till vänster för att välja nyansen och bar på rätten att
välja öppenhet.



Skugginställningar
Du kan ange skuggan av texten med knappen på/av.
Om du aktiverar skuggan "Å" du kan ange färg, blå, riktning och längd i skuggan.

9. Skapa Roliga videoklipp med effekter!
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Dekorpenna
Hur du använder Dekorpenna
Deco-Pen
Använder Dekorpenna, kan du lägga till hand skriftliga meddelanden och illustrationer till dina videor och bilder.
Markera en miniatyr eller tidslinjen bar och på Dekorpenna på effektmenyn. Välj ritstiftsverktyget inställning fack. Klicka
på fönstret spela upp och börja spela in. När videon börjar spelas upp, fritt skriva eller rita på video.

Använd ritstiftsverktyget vill rita illustrationer och meddelanden i din video.

Rita medan videon spelas, och raderna du drog visas hur du drog det.

Rita medan videon pausas för att statuslinjer kan visas omedelbart.
När videon är klar spelar, kommer att det aktiveras. Om du vill hålla ritningen, klickar du på skärmen för att fortsätta.
Andra verktyg som du kan använda med Dekorpenna är animering Suddgummi, vilket gör bilden du drog försvinner. Du kan också enkelt
objektet du drog för att röra på skärmen. Mer information finns i avsnittet om Dekorpenna verktyg.



Använd långsam läge att skriva

Du kan göra det lättare att skriva med långsammare
uppspelningshastighet i videon. Klicka på långsamma (x0.5) eller super
långsam (x0.2) att bromsa uppspelningshastighet i videon. Du kan
också justera uppspelningshastighet från spela hastighet pull menyn.

Ändra uppspelningshastighet
Du kan ändra uppspelningshastighet i videon. Klicka på x 1 i redigeringsverktyg Om du vill visa pull
menyn. Den normal uppspelningshastighet i videon är x 1. Du kan välja från x0.1 x 8 att redigera
dina filmer.

9. Skapa Roliga videoklipp med effekter!


Dekorpenna verktyg
Pen
Det här verktyget kan du fästa fritt om din video. Genom att rita linjen medan videon
spelas, kommer uppdateringen att visas på de exakta plats och tidpunkt att du drog det. Om
du ritar medan videon pausas, visas raderna börjar med nästa bildruta.
Tryck
Du kan aktivera tryck när du ritar med en penna Tablet PC.
Trycket påverkar tjockleken på linjerna.

Pennan TIP format och storlek
Du kan ändra storleken penna med skjutreglaget
eller mushjulet. Pennspets pennan kan du välja
från en cirkel, fyrkantig och med kantlinjer.
Genom att ändra färgen, ändras automatiskt
kantfärgen.

Välj färg
Använd färgväljaren för att välja en färg. Klicka i fältet
mångfärgade och välj en färg. Du kan också välja de nyansen
och öppenhet.

Ångra animering
Bilder med Dekorpenna kommer att visas på skärmen även om scenen ändras. Använda
Eraser för att radera bilden till din önskade tidpunkten. Du kan radera separata rader när du
spelar eller du kan pausa och radera flera rader.

Randera animering
Helt radera en del av en bild med pennan.

Radera allt (papperskorgen kan verktyget)
Radera alla bilder på skärmen. Du kan använda detta om du vill börja om från början.

Väljaren
Du kan använda detta att flytta och bild som du tidigare har ritat. Använd väljaren för
att omsluta de bilder du vill markera. Den markerade bilden kommer att ändra färgen.
Dra bilden till ditt önskade läge.

Animering
Du kan animera raderna du har ritats med deco-Pen. De 4 typerna av pull ned menyer, Välj
ditt önskade animering. Som standard, är "none" markerad. Du kan välja när du vill börja
Animera dina rader. Information om knappen animering, vänligen se avsnittet om effekt
animeringar.
Slingrande Raderna blir tjockare och kantlinjerna ändrar färg
Flytta
Raderna kommer flytta uppåt, nedåt, vänster och höger
Färg
Färgen på linjerna kommer att ändra
Blinka
Insyn i raderna kommer att ändra

9. Skapa Roliga videoklipp med effekter!
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Dekorstämpel
Hur du använder Dekorstämpel
Du kan använda den Dekorstämpel som att trycka på en stämpel
skapa livlig videor. Markera en miniatyr eller tidslinjen bar och
välj deco-stämpel på effektmenyn.

Använd verktyget animering Pen för att placera stämplar på videon
Klicka på skärmen för att börja spela in. Rita på skärmen medan du spelar din video genom att klicka
"långsamt"eller"Mycket långsamt". Om du vill rita på skärmen vid normal hastighet, välj "Normal". Om du vill ändra
hastigheten när du spelar video, väljer du en hastighet från "Ändra hastighetsläge" dra ner menyn. Spela hastighet du
väljer kommer att påverka videon din utdata.
Klicka eller dra med musen över skärmen för att tillämpa stämpeln.
När filmen har spelats upp, kommer att det aktiveras. Om du vill lägga till fler deco-frimärken klickar du på spela att
fortsätta.



Dekorstämpel verktyg

Stämpel fack
Det finns 4 olika typer av stämplar: stämpla, spraya, rulla och Animera. Välj den
stämpel som du vill använda och hålla pekaren över skärmen genomskinliga
Förhandsgranska stämpel. Klicka eller dra med musen att tillämpa stämpel. Du kan
justera storleken genom att använda mushjulet.
Spraya
Detta är en Dekor-stämpel med rörelsen. Dra stämpeln runt skärmen "spruta" objekt på
skärmen. Genom att ändra storleken på stämpeln, kan du skapa livlig videor med
samma stämpel.
Rulla
Dra stämpel på skärmen fritt. Objektet kommer att följa den väg som du drog med
musen, visas och försvinner. Objekten kommer att bo på skärmen så länge du har
musknappen nedtryckt. Du kan lämna musknappen klickade, fyll upp skärmen och
släpp musknappen. Objekten kommer att försvinna, börjar från startpunkten.
Stämpla
Tillämpa stämpel genom att klicka eller dra den över skärmen. Objektet visas så länge
du har musknappen nedtryckt och försvinner några sekunder efter att du har låt gå.
Animera
Denna stämpel är animerad liksom en flip-comic. Objektet visas så länge du har
musknappen nedtryckt och försvinner några sekunder efter att du har låt gå.

* De Radergummi och radera alla verktyg som kan användas på samma sätt som
Dekorpenna. Vänligen se avsnittet deco-Pen för mer detaljer.

9. Skapa Roliga videoklipp med effekter!
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Effekt Penna
Hur du använder Effekt Penna

Effekt Penna
Du kan tillämpa effekter på specifika platser.
Genom att använda Effekt Penna för att använda effekter, kan du
använda effekter till specifika platser. Du kan också vända
effekten så att de platser du drog med pennan inte har effekten.
Facket Växla
Klicka för att visa eller dölja effekt fack



Effekt Pen verktyg (effekt inställning fack)

Öppenhet
Animering post knappen
Genom att aktivera den runda knappen, kan
du registrera ändringarna på din effekter
som animeringar.
Om du inaktiverar
knappen, kan du inaktivera animeringen
tillfälligt.

Detta kommer att justera transparensen för
effekten (endast för Urklipp)

Effektpenna
Klicka på kryssrutan för att aktivera det effekt
penna.
Se nedan för information om
verktygen.

Animeringspenna
Du kan välja format på animering Penna

Stämpeln kommer att tillämpa
effekten, som en stämpel, varje gång
du klickar med musen.

Penseln kommer att tillämpa effekten
över området du drar musen, i form
av pennan.

Anime lägger till rörlighet (rotera,
expandera och kontrakt) stämpel.

Penselns storlek
Justera Penselstorlek för effekten.

Animeringspenna
Detta är den pensel som gäller effekten för dina videor.
Markera formatet på din pensel från
stämpel/pensel/animera.

Radera allt (papperskorgen kan verktyget)
Radera alla effekter.

Radera animering
Ange tidpunkten för när effekten är att raderas när du
har använt det effekt ritstiftet.

Väljaren
Markera eller flytta effekten.

Radergummi
Permanent radera en del av den använda effekten från
videon.

Omvänd
Vända intervallet som ska tillämpa effekten
Tryck
Du kan aktivera tryck när du ritar med en penna Tablet
PC.
Trycket påverkar tjockleken på linjerna.

9. Skapa Roliga videoklipp med effekter!
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Effekt animering
Hur du använder effekt animering

Inspelningen animering Movement
Du kan spela in beloppet för effekten som en animering. Du kan ange animeringen inspelning för varje effekt.
Inaktivera knappen animering om du vill inaktivera inspelade animeringen tillfälligt.

1. Aktivera knappen animering inspelning
Ändringar av verkan kommer att registreras som en animering.

2. Flytta skjutreglaget effekt
Flytta skjutreglaget medan videon spelas. Ändringen registreras som en animering.
* Om du har två eller flera objekt till animering, klicka för att markera animeringen.
Animering med den blå gränsen kommer att animeras.

3. Animering nyckelbild grupp
När en animering registreras, visas en nyckelbild grupp (blå
linje).

Flytt/Bort
Du kan flytta positionen för en nyckelbild. Om du drar nyckelbild utanför av gränsen, kommer det att
raderas. Radera alla nyckelbild grupper genom att klicka på Papperskorgen kan knappen till höger.

Viktiga bildruteanimering
Medan videon pausas, ändra parametern eller klicka på den + ikonen om du vill lägga till en nyckelbild.
Välj start- och ändpunkter Key ram att skapa en smidig animering.

9. Skapa Roliga videoklipp med effekter!
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Effekt lista
Ljusstyrka
Du kan justera kontraktet och ljusstyrkan. Om du video är för mörka eller för ljusa,
justera ljusstyrkan första innan din justera kontraktet. Om du använder effekten
pennan, tillämpar du effekten till specifika platser.

Färg ändring
Du kan justera mättnad och nyans.
Välj färg med nyans och justera mättnad. Om mättnad är inställt på 0, blir videon
monokrom.
Om du använder effekten pennan, tillämpar du effekten till specifika platser.

Urklipp
Effekt pennan kan du ClipArt-vissa delar av bilden. Välj den öppenhet och storlek,
och välj sedan formatmallen pennan från stämpel, pensel och anime. Klicka eller
dra musen över skärmen för att gälla. Du kan också vända den plats du vill beskära.
Använda Urklipp effekten på tidslinjen med andra filmer för att använda den här
effekten effektivt.

Kantskärpa
Denna effekt kommer att betona kanter och klipp ut resten. Du kan justera beloppet
för den effekt och tjockleken på dispositionen.
Om du använder effekten pennan, tillämpar du effekten till specifika platser.

Tröskelvärde
Denna effekt kommer att betona de markerade färger och svart ut resten. Du kan
justera beloppet för effekten och beloppet för tröskelvärde.
Om du använder effekten pennan, tillämpar du effekten till specifika platser.

Suddig
Skärmen kommer oskarpa.
Om du använder effekten pennan, tillämpar du effekten till specifika platser.
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Belyst
Denna effekt kommer att lägga överstrålning till din video ger din video en mjuk
känsla. Du kan justera ljusstyrka och oskärpa.
Om du använder effekt pennan, tillämpar du effekten till specifika platser.

Mosaik
Detta kommer att gälla en mosaik din video. Du kan justera malningsfinhet
mosaiken. Om du använder effekt pennan, tillämpar du effekten till specifika
platser.

Negativ
Vända de negativa och positiva färgerna i videon.
Om du använder effekt pennan, tillämpar du effekten till specifika platser.

Svartvitt
Denna effekt kommer att ändra en video med färg till svartvitt. Du kan justera
mängden effekt. Du kan också göra den video sepia.
Om du använder effekt pennan, tillämpar du effekten till specifika platser.

Dekrpenna
Du kan fri hand dra bilden i videon. Välj tjocklek, stil och färg, och rita direkt på
skärmen. När du är klar ritning, animera göra dina rader wiggle eller blink.

Dekorstämpel
Du kan lägga till objekt till din video som att trycka på en stämpel.
med normala stämplar, kan du välja från spraya, rulla och animera.

Tillsammans

10. Spela in video från en kamera!
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Vad är fångst?
Fånga videoklipp från DV/HDV-kameror och web kameror.
Du kan fånga videoklipp från kameror som är anslutna till datorn som web kameror och även kameror som
använder band som DV- och HDV-kameror. Klicka på ikonen Capture hem på menyn för att se en lista
över enheter tillgängliga. Välj den enhet du vill använda och klicka på "OK" för att skapa en miniatyrbild
för fångst på skrivbordet. Klicka på miniatyrbilden att visa en förhandsgranskning för och klicka på
"Record" för att påbörja hämtning från kameran. Medan du videoinspelningen, blir miniatyr och knappen
rött. Klicka på "Record" igen för att avsluta fångst.
När du sparar den hämtade videon, visas filen på skrivbordet, redo att redigeras.
* Medan du hämtning, miniatyren video från kameran kan vara hackiga, men din infångade data bör inte ha
några frågor. Använda bildskärmen kameran för att kontrollera din video under hämtningen.
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Hur du hämtar video

Visar inspelningsenhet

Miniatyrbild för
DV/HDV-kameror

Miniatyrbild för web
kameror

Medan du videoinspelningen, blir knappen "Rec." rött.
Klicka på knappen "Rec." igen för att avsluta fångst.

Klipp ut bilder
från din video

11. Alternativet inställningar
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GPU
Genom att aktivera GPU kan videouppspelning, användare som har en grafik kort att stöd h.264
videouppspelning, ytterligare njuta Super LoiLoScope smidigt.
* GPU videouppspelning stöds endast i Windows Vista och Windows 7.
Använd de senaste grafik drivrutinerna.
Windows XP stöder inte uppspelning av video.

Grafik kort som stöder GPU videouppspelning
Intel G45 eller bättre
NVIDIA ® GeForce 8000-serien eller senare (utesluta 8800GTX, 8300)
ATI RadeonHD2000series eller senare (med undantag av 2900)

DVD-skrivning
Ange DVD skriva programvara till Windows DVD-bränning. Detta kommer att aktivera windows
DVD-bränning att automatiskt köra och lägga till den skapade videon i listan.
Mer information finns i 6-5 Device utdata DVD.

Bild ut
Ange spara mappen för bilder klipp ut från miniatyrer eller tidslinjer.

Bakgrund
Ange bakgrunden för Super LoiLoScope Galaxy, mörk eller ljus.

11. Alternativet inställningar
Fånga
Ange tillfälligt spara mappen (tillfälligt spara data under videoinspelningen) och spara mappen
hämtade videofilmer.
Mer information finns i hämtningspanelen från DV/HDV-kameror och web kameror.

Avancerade inställningar
Ange om du vill släppa kvaliteten på H.264 video under förhandsgranskning för att minska
belastningen på Processorn.
Ta bort bocken om du vill visa videor i hög kvalitet.
Tvinga MOV-filer du använder QuickTime för att spela. (Standardinställningen är intern codec)
Markera detta om du har frågor spelar MOV-filer.

Lagringsplats
Designate the folder you would like to save your output videos to.

Licens
Visa Super LoiLoScope licensinformation.
Du kan ange serienummer eller licensfilen du fick när du köpte programvaran att tillåta.

Språk
Du kan välja visningsspråket för Super LoiLoScope från 17 språk. (Engelska, brasiliansk
portugisiska, kanadensisk franska, nederländska, finska, franska, tyska, italienska, japanska,
koreanska, polska, portugisiska, ryska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, spanska, Svenska)
Du måste starta om programvaran för språk ändra äga rum.
När du startar om programvaran, spara ditt skrivbord för att upprätthålla det aktuella projektet.

12. Lära sig namnen på varje del!
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12-1 Namnen på objekten på skrivbordet


Funktion av varje del

1
Menyn
Knappen Home, share, effekt och art överst på skärmen innehåller funktioner för varje avsnitt.

2
Medieläsaren
Mediakortläsare visar alla filer som du kan redigera i Super LoiLoScope.
Välj fliken video/musik/bild att visa filerna, klicka på kryssrutorna för att direkt utdata eller ladda upp från
mediakortläsare, eller flytta filerna till skrivbordet genom att antingen klicka eller dra och släpp filen på
skrivbordet.

3 Magnet
Magneten kan du ordna de spridda filerna på skrivbordet. Du kan ändra färg, längd och titeln på magneten,
och också ändra ordning på miniatyrerna som eventuellt fastnat i varandra att magneten. Du kan radas upp
videor och bilder och spela upp dem som ett bildspel eller du kan ladda upp i bulk och den utdatafil.

4 Miniatyrbild
Du kan förhandsgranska video, musik och/eller bildfil genom att placera musen över miniatyren.
Klicka för att ange start- och slutpunkterna och Använd bara de delar du vill ha.

5 Tidslinjen
Samla in och sammanställa din favorit scener att skapa ett projekt.

6 Papperskorg
En magnet att samla in och radera oönskade video/bild/musik miniatyrer från skrivbordet.

12. Lära sig namnen på varje del!
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Lista över Hem menyn ikoner

Hem meny funktioner
Spara skrivbord eller skapa ett nytt projekt
Klicka här för att spara projektet aktuella Super LoiLoScope eller skapa ett nytt projekt.

Spara på skrivbordet
Genom att spara på skrivbordet, kan du spara det aktuella läget för din stationära miniatyrer och tidslinje. Den
sparade filen kallas ett projekt. Beroende på innehållet i ditt projekt, kan det vara lämpligt att dela upp projektet
och spara dem separat.
Om du tar bort en video eller foto-fil från Windows filen inte tillgängliga i projektet.
Flytta de stationära filerna
Om du flyttar den ursprungliga video, musik eller bildfil som används i ditt sparade projekt, projektfilen känner
igen filen har flyttats endast om filen är placerad inom mappgruppen samma som projektfilen. Om placeras
någon annanstans, projektfilen inte att känna igen där filen har flyttats till. Om projektfilen inte kan tolka
platsen för filen, en dialogruta visas och gör att du kan återställa sökvägarna för varje fil som inte kunde hittas.

Magnet
Den här knappen skapas en magnet.
Magneten hjälper dig att samla och organisera miniatyrer på skrivbordet.
miniatyrerna uppsamlas på magneten i en enda mapp.

Du kan även samla

Tidslinjen
Den här knappen skapas en tidslinje.
Du kan ordna dina videor, bilder och musik att skapa en enda video i tidslinjen. Du kan också rotera,
flytta och ändra storlek på filerna du vill ordna scenen. Du kan skapa så många tidslinjer som önskat.

Fånga
Den här knappen skapas en miniatyrbild för fångst.
Du kan skapa videor filer genom att importera videoklipp från din DV/HDV-kameror och web kameror
anslutna till datorn.

Alternativ
Den här knappen kan du ändra de detaljerade inställningarna för varje funktion.
Du kan ändra inställningarna för GPU avkodare, DVD skriftligen programvara, bakgrundsbild och
mappen utdata.

13. Master kortkommandona!
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Lista över kortkommandon

Kortkommandon

Här hittar du en lista över kortkommandon som du kan använda i Super LoiLoScope.

Miniatyrbild

Spela upp/pausa

Helskärm

Spela upp/pausa

Tidslinjen

Spela upp/pausa

Miniatyrbild

Returnera ram

Helskärm
Tidslinjen
Miniatyrbild på en magnet

Returnera ram
Returnera ram
Nästa miniatyr

Miniatyrbild
Helskärm

Nästa bildruta
Nästa bildruta

Tidslinjen
Miniatyrbild på en magnet

Nästa bildruta
Tidigare miniatyr

Miniatyrbild

Skicka till papperskorgen

Helskärm
Tidslinjen bar

Skicka till papperskorgen
Skicka till papperskorgen

Magnet valt

Ta bort magnet

Miniatyrbild

Avmarkera

Helskärm

Avsluta helskärmsvy

Tidslinjen bar

Avmarkera

Magnet

Avmarkera

Tidslinjen bar

Flytta spela position 1
bildruta

CTRL + Z nyckel

Tidslinjen bar

Ångra

SKIFT + CTRL + Z tangent

Tidslinjen bar

Gör om

Mellanslagstangenten

Piltangent (vänster)

Piltangent (höger)

Ta bort nyckeln

ESC-tangenten

CTRL + pil nyckel
(vänster/höger)

eller
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SD kvalitet videor

OS
CPU
Memory
GPU

Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP3 eller senare (32bit/64bit)
ATOM 1.6 GHz eller bättre, Pentium®4 2 GHz eller bättre
1 GB eller mer
Grafikkort som stöder PixelShader2.0 eller senare
NVIDIA ® GeForce 6000-serien eller bättre
ATI Radeon9600 eller bättre
Intel 945 eller bättre
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HD kvalitet videor

OS
CPU
Memory
GPU

Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP3 eller senare (32bit/64bit)
Core2 Duo 2GHz eller bättre
2GB eller mer
Grafik kort att stöd H.264 avkodare
NVIDIA ® GeForce 8000-serien eller bättre (utesluta 8800GTX, 8300)
ATI RadeonHD2000 serie eller senare (med undantag av 2900)
Intel G45 eller bättre

14-3

Andra
-Microsoft .NET Framework 3.5sp1 måste vara installerat på datorn.
-Använda de senaste drivrutinerna för grafikkortet.
Drivrutiner som publicerades i 2008 uppstÃ ¥ unstable videouppspelning.
Vänligen se vår web (http://loilo.tv/product/1/desc/107) om hur du uppdaterar din grafik kort drivrutin.
-Så här installerar du måste ha administratörsbehörighet.
-System som kör Windows på virtuella programvara inte kan stödjas.
-För att använda GPU H.264 video avkoda, måste du ha Windows Vista eller Windows 7 - 5.1ch-ljuduppspelning stöds
endast på Windows Vista och Windows 7.

