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1. Vad kan man göra med LoiLoFit for Everio 

 

Spara video eller bilder från kameran på datorn 

 
Spara videoklipp och bilder till din dator. 18 

 

Visa videoklipp och bilder 

 Spela upp videoklipp och bilder i helskärmsläge på datorn. 23 

 

Enkelt redigera videoklipp 

 
Auto-skapa video bara genom att välja filer för upplagan eller hantera all redigering själv. 25 

 
Skapa en video som även ett proffs inte skulle skämmas för genom att lägga till text, 
bakgrundsmusik och effekter. 

33 

 

Skapa en videoskiva 

 
Skapa en video-skiva.  
* Blu-ray-skiva skapande stöds endast av den betalda versionen 

50 

 

Skapa en skiva direkt från Everio. 
* Blu-Ray skiva skapande stöds endast av den betalda versionen 

54 

 

Strömma din egen video 

 
Konvertera till en videofil. 56 

 

Se på iPhone, iPad. 
* Stöds endast av den betalda versionen 

57 

 

Dela videoklipp med familj och vänner 

 Batch ladda upp till YouTube. 58 
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2. Komma igång med LoiLoFit for Everio 

 

2-1. Hur man startar upp 

 

När installationen av LoiLoFit for Everio är klar kommer 
dess ikon visas på skrivbordet. Dubbelklicka för att starta 
programmet. 

 

Aktivering krävs när du använder LoiLoFit for Everio för första gången. 

Följ guiden på skärmen. 

 

2-2. Hur avstängning 

 

På X-knappen i det övre högra hörnet av skärmen stängs 

programmet. 
 

Från vänster: minimera · minska skärmens · stäng 
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3. LoiLoFit for Everio översikt 

 

3-1. Lägen och funktioner 

 

 

 
 

  
7 8 9 10 6 

1 2 3 4 5 
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1 Menyrad Visar avancerade inställningar, manuella och mycket mer. 

2 Läge Guide Visar aktuellt läge. 

3 Guide Förklarar vad du ska göra härnäst. 

4 Läge Bar Välj önskat läge. 

5 Rullgardinsmenyn Välj bland alternativen för varje läge. 

6 Kalender 
Det finns två format som är tillgängliga för kalender display - vecka börjar med måndag och 
söndag.  Du kan justera formatet på <avancerade inställningar>. 
Datumformat växlar automatiskt i enlighet med språkinställningarna. 

7 Media Select Tab Välj en av media platser, där video, bilder och ljud lagras. 

8 Uppdaterad lista 
Visa 

En förteckning över datum då filmer, bilder och ljudfiler skapades visas för varje valt media. 

9 Miniatyrbild 

Företräder videoklipp, bilder eller ljudet som skapats på den dag du valt från kalendern eller 
datum listan. Varaktighet visas längst ned till höger på en miniatyrbild. 
Spela upp en video genom att dra muspekaren över miniatyren. Snabbspolning framåt och 
bakåt med hjälp mushjulet. 

10 Urvalsfältet Visar filmer, bilder och ljudfiler miniatyrer. 
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4. LoiLoFit for Everio s Grunderna 

 

4-1. Grundläggande funktioner 

 

■ Om du har aktiverat LoiLoFit for Everio från kamerans <Connect till PC> menyn. 

Anslut kameran till datorn med en USB-kabel så att <Connect till PC> menyn skulle visas på kamerans skärm. Välj från 

menyn en åtgärd som du vill utföra och LoiLoFit for Everio aktiveras i rätt läge. När aktiveringen är klar, fortsätt med dina 

verk. 

Kamerans meny LoiLoFit for Everio s aktivering läge 

Uppspelning på datorn <HOME> 

Skapa diskett <Disk> (AVCHD Disk) 

Direkt disk <Disk> (Direkt AVCHD Disk) 

Ladda <Upload> (YouTube) 

Säkerhetskopiera <Back-Up> 

 

■ Välj önskad funktion på <Home> skärmen. 

I denna del av flödet av grundläggande funktioner att utföra med LoiLoFit for Everio beskrivs. 

Skärmen som visas när programmet har startats kallas <Home> skärmen. 

När <Home> skärmen visas kan du välja från en mängd olika alternativ, inklusive att spela upp videoklipp, visa bilder och 

lyssna på musik. 

LoiLoFit for Everio kan du välja olika lägen genom att välja läget ikoner. 

Välj önskat läge från läget längst upp på <Home> skärmen. 

 

 

Läge namn Mode funktioner 

<Back-Up> Säkerhetskopiera filer från kameran till datorn. 

<Slideshow> Spela upp filer i helskärmsläge. 

<VIDEO Edit> Redigera video, bilder och ljudfiler. 

<Disk> Skapa en skiva med innehållet som du just har redigerat. 

<Export> Exportera till WMV eller enhet-kompatibelt format. 

<Upload> Ladda upp till internet. 
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■ Fyll varje steg 

Välja ett läge kommer att resultera i visning av steg ikoner för varje läge. Följ varandra följande steg för att slutföra en 

önskad åtgärd. Om du vill flytta mellan stegen, använd <← Tillbaka> och <Next→> knapparna eller välja önskad steg 

från läget baren direkt. Välj <Home> ikonen till höger på skärmen för att återgå till <Home> skärmen. 

Vägledning om varje steg visas i guiden nedan läget baren. 

* Du kanske inte kan välja ytterligare ett steg om föregående steg har slutförts 

 

 

 

 

1 Steg ikoner Välj ett steg direkt från baren. 

2 <HOME> Ikon Gå tillbaka till <Home> skärmen. 

3 <BACK> Knapp Gå ett steg tillbaka. 

4 <Next> Gå ett steg framåt. 

 

4-2. Välj videoklipp, bilder eller ljud 

 

■ <Välj> 

Välja detta läge tar dig till steget där du ska välja videor, bilder och ljud material för upplagan. 

Vill lägga till en miniatyrbild använder <Välj> knappen, eller dra och släpp material "miniatyrer i <källa> facket. 

Om du vill redigera ihop material från olika datum lokaliseringar, välj önskade miniatyrer från kalendern eller datum lista 

och överföra dem till <källa> facket. 

  

1 2 

3 4 
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Steg 1 Från kalendern eller uppdaterad lista välja ett datum en fil (video, bild, ljud) som du vill arbeta med skapades. 

Steg 2 
Klicka på en bild för att välja en enda fil. För att välja flera filer klickar på önskade filer samtidigt som du håller 
Ctrl-tangenten eller använd rektangeln valet. (Om du vill använda rektangel val, flytta musen över önskade 
miniatyrer samtidigt som du håller ner musknappen. Valda filer visas i en rosa rektangulär ram).  

Steg 3 Lägg miniatyrer till <källa> facket genom att antingen använda dra och släpp-funktion, eller klicka på <Välj> 
knappen.  

Steg 4 När valet är klar, använd <Next> eller en av de steg ikonerna för att flytta till nästa steg. 

 

1 Media Select Tab 

Välj en av media platser, där video, bilder och ljudfiler lagras. * Bortsett medietyp, om det 
ärEverio kamerans minneskort, SD-kort eller en extern hårddisk (som har backas upp med 
Everio kamera), allt material kommer att visas i Media Välj fliken som Everio. Om alla tre 
medier är anslutna till datorn i samma ögonblick kommer det att finnas tre Everio flikar visas i 
Media Select Tab. 

2 

Uppdaterad lista 
Visa 

En förteckning över datum då filmer, bilder och ljudfiler skapades visas för varje valt media. 

Kalender 

Det finns två format som är tillgängliga för kalender display - en vecka börjar med måndag 
och söndag. Du kan justera formatet på <avancerade inställningar>. 

Datumformat växlar automatiskt i enlighet med språkinställningarna. 

3 

Urvalsfältet 
Den plats, där filmer, bilder eller ljudet som skapats på den dag du har valt från kalendern 
eller den dag listan visas. Säkerhetskopierade filer som också filer i Mina bilder, Min musik 
och min video visas. 

Videofil En miniatyr med ett blått fält på dess botten betecknar en videofil. 

2 1 3 4 
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Bildfil 

En miniatyr med en grön bar på dess botten betecknar en bildfil. 

 

Ljudfil 

En miniatyr med en lila bar på dess botten betecknar en ljudfil. 

 

GPS-ikonen 

Videor och foton som innehåller platsinformation är markerade med GPS ikonen längst ner till 

vänster i miniatyrbilden. Om en fil är markerad med denna ikon är det möjligt att se med 

Google Earth den plats där det togs / registrerades.  

 

Progressivt läge 

ikon 

Videoklipp som spelats in medan kameran arbetade i progressivt läge ("System Välj" fliken i 

kamerans meny) betecknas med denna ikon. Videos är märkta med denna symbol kan inte 

redigeras. 

 

4 <källa> Bricka Filer väljs från urvalsfältet visas. 

 
* En ljudfil som inte innehåller någon bild eller en fil vars miniatyr närvarande genereras kommer att få Utforskaren filikon. 
* Visa miniatyrbild image kan ta lite tid. 
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Flera val 

Åt sidan för att välja miniatyrbilder, det finns två andra metoder som gör det möjligt att välja flera filer. 

 

Ctrl + Klicka 

Klicka på önskade filer en efter en, medan innehav 
Ctrl-tangenten. 

 

 

 

Rektangel val 

Klicka på en plats där det inte finns några miniatyrer och 

mus över filer du vill markera medan du håller ned 

musknappen. Följaktligen kommer rektangel-formad rosa 

ram visas och alla filer inom intervallet denna ram skall 

väljas. 

 
 

 

■ Avbryt 

För att ta bort en miniatyrbild från <källa> facket väljer miniatyr och klicka på <Remove> knappen. 

* Denna åtgärd tar inte bort själva filen. 

 

 

Steg 1 
Klicka på miniatyrbilden eller använda rektangeln val att välja önskad fil. 

(Den valda filen kommer att visas i en rosa ram). 

Steg 2 Genom att klicka på <Remove> knappen tar bort den markerade filen från <källa> facket. 
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5. <HOME> Visa videoklipp och bilder 

 

5-1. Kalender, aktuell lista 

 

■ Kalender 

 

 

 

 

1 Media Select Tab Välj en av media platser, där filmer, bilder och ljudfiler lagras. 

2  Knapp Klicka på den för att visa nästa månad. 

3  Knapp Klicka på den för att visa föregående månad. 

4 Datum miniatyrer 
Genom att klicka på ett exakt datum kommer att orsaka miniatyrer av filer som skapats 
på denna dag ska visas i <Datum> facket. 

 

Media ställen att välja mellan inkluderar PC huvudsakliga hårddisk, Everio minneskort och det inbyggda minnet eller 

någon annan extern hårddisk, som har direkt backas upp med Everio. 

Filer visas i <PC> fliken är videor och bilder tagna med Everio och backas upp efter i datorn, som även filer från Mina 

bilder, Min musik och Mina videoklipp (endast format som stöds av LoiLoFit for Everio. Se "18. kompatibla format "för en 

lista över de format som stöds). 

Det sätt på vilket kalendern visas kan också ändras (veckor börjar med söndag eller måndag). För mer information se 
kapitlet "15,2. Möjliga inställningar ". 

4 

2 3 1 



15 
 

■ Datum Lista 

En lista över videor och bilder arrangerade i datumordning som de togs kallas Datum lista och visas under kalendern. 

 

 

 

1 Skjut Bar Glida upp och ner för att hitta filer som du vill arbeta med. 

2 Datum 
Kolumn 

Klicka på kolumnen Datum ha filer som skapats på denna dag visas i <Selection> facket. 

3 Arkiv Count Siffran inom parentes är antalet filer som skapades vid denna dag. 

 

  

1 

2 

3 
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5-2. Förhandsgranska 

Flytta muspekaren över en av miniatyrerna finns i <Selection> facket att förhandsgranska den och visa detaljerad 

filinformation. 

 

■ Förhandsgranska 

 

 

 

 

1 Miniatyrbild En fil miniatyr. 

2 Förhandsgran
ska 

Musen över en bild för att förhandsgranska en fil. Om en fil är en videofil, startar uppspelningen 
automatiskt. 

*Om du använder hjulet musen för att snabbspola framåt vrid hjulet framåt eller vrid den bakåt för att spola tillbaka. 

 

■ Visa avancerade filinformation 

 

 

 

1 Namn Namnet på en fil 

2 Datum och tid Datum och tid för när filen skapades 

1 

2 3 

4 

1 2 

5 

6 7 
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* Visas på skärmen kan variera beroende på en filtyp. 

 

5-3. Helskärmsläge 

Dubbelklicka på miniatyren för helskärmsläge. 

Filerna spelas i datum och tid för de inspelade / tagits. 

Äldre filer kommer att följa de nyare filerna när den spelas. 

Klicka på X-knappen lämnar helskärmsläge. 

 

 

 

 

1 Seek Bar Gör att du kan hoppa till den plats där du vill starta uppspelningen. 

2 Föregående fil Tar dig tillbaka till föregående fil. 

3 <Play> Knapp 
Tryck för att spela upp alla filer i datum-och tidsordning. Om du klickar på knappen 
medan förhandsgranskningen är på sikt kommer översyn att stoppas. 

4 Nästa fil Tar till nästa fil. 

5 Volymjustering Kan du justera ljudvolymen. 

6 <Stäng> Knapp Avslutar uppspelningen. 

3 Storlek Storleken på en fil 

4 Bredd Fil bredd (pixlar) 

5 Höjd  Fil höjd (bildpunkter) 

6 Tid Varaktigheten för en ljud-eller videofil 

7 Bildhastighet  Antalet bildrutor bearbetas per sekund 

1 2 3 4 5 6 
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6-1. <Back-up> 

 

>>> Se "Om du har aktiverat LoiLoFit for Everio från kamerans <Connect till PC> meny" i "4-1. 
Grundläggande funktionerna "i menyn. 

 

■ <Välj> 

Anslut / sätta kameran / SD-kort / hårddisk till din dator. Välj sedan <Back-Up> läge från <Home> skärmen och välj från 

fliken ett media (kamera / SD-kort / HDD) som du vill säkerhetskopiera. 

Vill lägga till en miniatyrbild använder <Välj>, knappar <Allt> ellerdra och släppa en bild för att den <Back-Up> Facket. 

När valet är klar klickar du på <Spara> eller <Next> för att starta backup. 

* Ställ en NFT formaterade hårddisk (och inte FAT32 formaterat en) som en back-up destination delas automatiskt 
långvariga video.  

FAT32-formaterade hårddisk kan inte användas. 

* Den <Allt> knappen kan inte användas för att säkerhetskopiera en extern hårddisk som är ansluten direkt till datorn. 

 

 

 

6. Back-up: Spara videoklipp och bilder till din dator 

10 

1 2 3 5 6 

4 7 9 11 8 
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1 <BACK> Knapp Gå tillbaka till föregående steg. 

2 <Next> Flytta till nästa steg. 

3 Steg Ikoner Välj ett steg direkt. 

4 Media Select Tab Välj media platserna, vars innehåll du vill säkerhetskopiera. 

5 Miniatyrbild Klicka på en bild för att välja det. Vald fil visas i en rosa ram. 

6 <Back-up> Fack Visar filer som ska säkerhetskopieras. 

7 

Back-up slutförd Ikon 

 

Back-up-färdiga filer markeras med denna ikon. 

8 

Automatiskt DividedLong 

varaktighet Video Ikon 

 

Denna ikon betecknar långvariga videor som har automatiskt dividerat med 
kameran. 

På grund av kamerans spec kommer en videofil större än 4GB automatiskt delas 
in och sparas som mindre filer. 

* Denna ansökan inte möjligt upplagan, export, uppladdning eller skapa skivor 
som innehåller Automatiskt delas långvariga videor, utan tidigare säkerhetskopiera 
dem på din dator.Denna typ av filmer ska backas upp av LoiLoFit for Everio som 
en förenade fil. Då kommer det att bli möjligt att redigera, exportera och ladda upp 
sammanfogade filen, liksom att skapa en disk som innehåller det. 

9 <Välj> Knapp 
Om du vill säkerhetskopiera de utvalda miniatyrer lägga till dem i <Back-up> 
facket. 

10 <Remove> Knapp 
För att avbryta back-up av miniatyren markerad i <Back-up> facket väljer miniatyr 
och klicka på <Remove> knappen. 

11 <Allt> Knapp 
Lägg till <Back-up> facket alla filer som visas i media Välj Tab område som ännu 
inte har säkerhetskopierat. 
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Automatiskt delas långvariga video 

Funktion Vad kan du göra med den automatiskt fördelas långvariga video 

Förhandsgranska 

OK Förhandsvisning i 

helskärmsläge 

<Slideshow> 

Möjligt när back-up har avslutats. 

<Disk Creation> 

<Direkt Disk> 

skapande 

<Export> Video 

<Upload> 

 
* Ställ en NFT formaterade hårddisk (och inte FAT32 formaterat en) som en back-up destination automatiskt delas 

långvariga video. FAT32-formaterade hårddisk kan inte användas. 
(Se "<ange utgång Destination> Inställningar "i" 15-2. Möjliga inställningar " att lära sig att ändra <Back-up mapp> 
inställningar). 

 

■ <Spara> 

När du har lagt till önskade filer till <Back-up> facket genom att klicka på <Spara> eller <Next> att utföra <back-up>. 
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■ Back-up bekräftelse 

Efter backup är klar, kontrollera om filer har sparats i <Everio> fliken. 

Framgångsrikt säkerhetskopierade filer markeras med den färdiga Back-up ikon. 

 

 

 

 

1 
Säkerhetskopierad fil 
display 

Säkerhetskopierade videor och bilder visas i din <PC> flik. 

2 Back-up slutförd Ikon Säkerhetskopierade filer i Everio fliken märkas med Slutfört Back-up ikon. 

 

 

 

  

1 2 
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■ <DELETE file> 

När du klickar på en miniatyrbild, visas den i en rosa ram för att indikera att den har valts. 
När miniatyren har valts, kan du ta bort filen med Delete-tangenten på tangentbordet. Efter att ha tryckt på Delete, 
kommer en bekräftelse dialogruta öppnas. Filen raderas efter bekräftelse har slutförts. 

* Endast de filer som har säkerhetskopierats från Everio och filer som lagras i back-up målmapp kan raderas. 

 

 

 

 

 

1 <Delete> Bekräftelse låda 
Att sätta en markering på en fil kommer att göra <Delete> knappen aktiv så 
att du kan ta bort en önskad fil. Raderade filer kan inte återställas eller 
återvinnas, så var försiktig när du tar bort filer. 

 

  

1 
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7. <Slideshow> Kontinuerlig uppspelning av filmer och bilder sparade 

Välj <Slideshow> läget från <Home> skärmen. 

 

 

 

 

1 <Full-Screen Playback> Låter dig kontinuerligt spela upp den valda filer i helskärmsläge. 

2 <View Med Google Earth> 

Baserat på information om var de videor eller foton togs, kommer satellitbild av 

platsen från Google Earth visas under bildspelet. 

 
>>> Se "14. Titta på videor och foton när du visar en karta "i denna handbok. 
 

 

7-1. <Full-Screen Playback> 

 

■ <Välj> 

 

>>> Se "4-2. Välj videoklipp, bilder eller ljud "för att lära sig att välja filer. 

 

Med utvalda material du vill arbeta med genom att klicka <Play> eller <Next>. 

  

1 2 
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■ <Play> 

Ange inställningarna för bildspel och klicka <OK> knappen för att starta uppspelningen. 

 
<Slideshow Preferences> 
Visar uppspelning inställningar för valda filer. 
Lägg animeringseffekter på bilder och skapa en 
<Slideshow> bestående av videor, bilder och musik, om 
det valda filerna innehåller ljud, kommer det att 
arrangeras i den ordning det valdes. 

 

<Length Av varje photo> 

<3s> / <5s> / <10s> / <Customize> 

* Ange hur många sekunder en enda bild visas. 

 

<style> 

Alter effekt bild övergången. 

<Cut Transition>: ingen övergångseffekt. 

<Random>: Automatisk väljer olika effekter. 

<Overlapping>: Bilder överlappar under övergången. 

 

<ORDER> 

Justera ordning som videor, bilder och ljud ska spelas. 

Två order inställningar, <Datum Created> och <Order 

valts>, finns tillgängliga. 
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8. Redigera video: Lägg till och synkronisera ljud till dina favoritbilder och 

videoklipp 

 

8-1. <Edit Video> 

Välj <VIDEO Edit> läge på <Home> skärmen. 

* Denna ansökan inte möjligt upplagan, export, uppladdning eller skapa skivor som innehåller Automatiskt delas 

långvariga videor, utan tidigare säkerhetskopiera dem på din dator.Denna typ av filmer ska backas upp av LoiLoFit for 

Everio som en förenade fil. Då kommer det att bli möjligt att redigera, exportera och ladda upp sammanfogade filen, 

liksom att skapa en disk som innehåller det. 

 

■ <Välj> 

 

>>> Se "4-2. Välj videoklipp, bilder eller ljud "för att lära sig att välja filer. 

Välja material att arbeta med och klicka <Arrange> eller <Next>. 

 

■ <Arrange> 

Skapa videor och bilder med musik med hjälp tidslinje. 

Dra och släpp videoklipp, bilder eller ljudfiler från <källa> facket till tidslinjen och ordna dem i önskad ordning. 

Välj <Auto-Edit material i tray> automatiskt ordna material i din tidslinje. 

Se den automatiska redigering avsnitt för att lära dig mer om automatisk redigering. 

Varaktigheten av video-, bild-och ljudfiler återspeglas i längd <Bar Length>, vilket gör att du vet en överblick hur mycket 

tid uppspelningen av en viss fil faktiskt tar. 

 

I LoiLoFit for Everio mängden material du kan arbeta med samtidigt är begränsad för att säkerställa att alltför stor börda 

skulle läggas på CPU eller minne på datorn. 

 

Det är möjligt att spela samtidigt upp till: 

- 2 videofiler eller bilder 

- 2 ljudfiler 

- 2 textrutor 

* <Staff Roll> kan endast användas med ljudfiler. 

 

För att avsluta den här inställningen, öppna <Fil> → <option inställningar> → <Annat> och avmarkera <Limit antalet 

samtidiga spelas under video editing> rutan. 

Observera att du inte kommer att förses med all den hjälp på LoiLo inkl. del bör du avmarkera den här rutan.
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En översikt över videoredigeringsprogram skärmen 

 

 

1 
Tidslinje 
återgivningsbilden 

Din video spelas här. Justera storleken på skärmen och rotera videoklipp och bilder. . 

2 Tidslinje Tool Bar 

Knappar från vänster: <Undo>, <Redo>, <Scissors tool>, <Copy tidslinje bar>, <Erase 
tidslinje bar>, <Move till previous>, <Frame backward>, <Play/Pause>, <Frame 
forward> , <Move till Nästa>, <Volume>, <Timeline length>, <Speed>, <Zoom>, <VIDEO 
Size> 

3 Tidslinjeområdet 

Ett område där videons visningsläget och läget för tidslinjen visas kallas tidslinjen 
området. 

Den vertikala linjen rörelse från vänster till höger under uppspelning visar aktuell 
uppspelning position. 
Den gröna, blå och rosa band är tidslinjen barer. 
Tidslinjen stänger kan förflyttas uppåt och nedåt, eller från vänster till höger. 
Horisontella axeln visar tid, medan vertikal layout visar hierarkin av videor. Du kan klippa 
redigera en video genom att klicka på tidslinjen och justera <in/out> handtagen på sidorna 
av den. 

4 Tidslinje Rullningslist Visar minskade visning av hela tidslinjeområdet och låter dig navigera tidslinje. Bläddra i 
positionen för visningsområdet på tidslinjen genom att dra tidslinjen rullningslisten. 

5 <Auto-Edit> Knapp Klicka på den här knappen för att visa <Auto-Editing Preferences>. Alla videor som du har 
valt och placeras i <källa> facket kommer automatiskt att läggas till i tidslinjen. 

6 Material fil Materialet Filen valt under selektionssteget. Dra och släpp till tidslinjen de filer som du vill 
arbeta med. 

5 6 

4 

3 

2 

1 
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Knappfunktioner 

 

 

 

 

 

1 <Undo> Återgå till föregående redigering scenen. 

2 <Redo> Avbryt << Ångra> procedur. 

3 <Scissors Tool> Split markerade tidslinjen barer. 

4 <Copy Tidslinje bar> Kopiera markerade tidslinjen barer. 

5 <Erase Tidslinje bar> Radera markerade tidslinjen barer. 

6 <Volume> Justera volymen. 

7 <Timeline Length> Justera tidslinjen längd. 

8 <Speed> Ställ förhandsgranskning hastighet. 

9 <Zoom> Ställ förhandsgranskning skala. 

10 <VIDEO Size> Ange storlek inställningar för de sparade videoklipp. 

11 <Scale> Förstora och minska tidslinje. 

12 Tidslinje Rullningslist Visar minskade visning av hela tidslinjeområdet och låter dig navigera tidslinje. 

13 Seek Bar Visar den aktuella uppspelningspositionen. 

14 Hierarki 

När tidslinjen barer överlappar, kommer tidslinjen som ligger mer till toppen av 
tidslinjeområdet prioriteras under uppspelning och kommer att visas mer framåt på 
skärmen (längst fram på skärmen när staplade upp). För att ändra i vilken ordning 
tidslinjen barer staplas upp på skärmen, ändra lodräta ordning på tidslinjen området 
(flytta en av dem upp eller ner). 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 

14 

13 

11 12 
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Video storleksinställningar 

Du kan ställa in storleken där videon kommer att sparas genom att välja en av de storlekar som anges i rullgardinsmenyn 

i tidslinjen baren. 

 

SD NTSC 720x480 Kompatibel med SDTV, dvs Japan, USA 

SD PAL 720x576 Kompatibel med SDTV, dvs Europa 

HD NTSC 1920x1080 Kompatibel med HDTV (1080/60i), dvs Japan, USA 

HD PAL 1920x1080 Kompatibel med HDTV (1080/50i), dvs Europa 

 

Auto-redigeringsfunktioner 

Klicka på <Auto-Edit material tray> knappen för att automatiskt skapa 
en video sammanfogning allt material från <källa> facket. Klicka på 
den kommer att resultera i att visa skärmen <Auto-Editing 
Preferences> (Se "7-1. <Slideshow>"). Bekräfta dina inställningar och 
klicka <OK> att lägga material till din tidslinje område. När du har lagt 
till tidslinjen barer, kan du utföra normal redigering. 

Använda automatisk redigering alternativet först och genomföra 

avancerad redigering efteråt förkortar tiden som krävs för upplagan. 

 

 

Tidslinjeredigering metoder 

 

Dra och släpp filer från <källa> facket att placera dem i tidslinjen området. 

 

Tidslinje koncept 

Tidslinje är ett diagram med från höger till vänster tiden orientering. 
Seek Bar rör sig längs tidsskalan på den horisontella axeln. VIDEO / bild som Seek Bar närvarande placerad på den 
tidslinjen visas i den övre delen av återgivningsbilden. 
Du kan ändra uppspelningen genom att klicka på tidsskalan, eller genom att dra sökfältet. 

 



29 
 

Tidslinje: s uppspelning och effektområdet 

Specificera sluttid av video genom att 

skjuta <Out> knappen. 

 

Uppspelning och utgång videofilen är 

möjligt inom intervallet från <0> för 

<Out> knappen.  

 

 

Vid inställning av längden på tidslinjen 

för att <Ingen limit> visas <In> 

knappen.   

Ändra starttiden för videon genom att 

skjuta <In> knappen. 

Uppspelning och utgång videofilen 

inom intervallet från <In> knappen till 

<Out> knappen. 

 

 

Tidslinjen redigering 

När du klickar på en tidslinje bar, <In/Out> handtag visas. Flytta 
dem till vänster eller höger för att trimma din video. Du kan 
också använda <Scissors> verktyg för att dela upp videon i 
flera barer och ta bort onödiga delar exakt (Se "Split tidslinjen 
bar"). 
Dra tidslinjen bar att flytta den vart du vill. 
Välj en tidslinje bar och tryck påCtrl-tangenten + höger / 
vänster piltangenttillflytta tidslinjen bar en enda bildruta framåt 
eller bakåt. 

 

 

Just med tidslinjen barer 

När du har dragit en tidslinje bar och gick det just med kanten 
av en annan stapel, kommer stången gulnar så att du skulle 
veta att åtgärden med framgång har genomförts. Likaså när 
justerar <In/Out> positionen, kommer den att visas med den 
gula markeringen att uppspelningsintervall för en miniatyrbild 
har placerats vid 00:00:00 (start eller avslutande) plats i en 
annan en.  
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Hierarkin i tidslinjen området 

När tidslinjen barer överlappar, kommer tidslinjen som ligger 
mer till toppen av tidslinjeområdet prioriteras under 
uppspelning och kommer att visas mer framåt på skärmen 
(längst fram på skärmen när staplade upp). För att ändra i 
vilken ordning tidslinjen barer staplas upp på skärmen, ändra 
lodräta ordning på tidslinjen området (flytta en av dem upp eller 
ner). 

 

Tidslinjen 

I LoiLoFit for Everio mängden material du kan arbeta med 

samtidigt är begränsad för att säkerställa att alltför stor börda 

skulle läggas på CPU eller minne på datorn. 

 

Det är möjligt att spela samtidigt upp till: 

- 2 videofiler eller bilder 

- 2 ljudfiler 

- 2 textrutor 

 

* <Staff Roll> kan endast användas med ljudfiler. 

För att avsluta den här inställningen öppnar <Fil> → <option 

inställningar> → <Annat> och avmarkera <Limit antalet 

samtidiga spelas under video editing> rutan. 

Observera att du inte kommer att förses med all den 

hjälp på LoiLo inkl. del bör du avmarkera den här rutan. 

 

 

Gör förflyttning av tidslinjen 

 

 

Om du vill göra om en tidslinje bar rörelse, tryck 
Ctrl + Z eller klicka <Undo> längst ned till vänster 
på skärmen. Du kan också utföra denna 
operation genom att trycka på Skift + Ctrl + Z 
eller <Redo>. 
Varning: Du kan inte ångra att radera en tidslinje 
bar  

 

Split tidslinjen 

 

Klicka på <Scissors tool> att visa sax ikonen en 
uppspelningspositionen. Det <Scissors tool> kan 
dela en tidslinje bar. Välj den tidslinjen bar du vill 
dela och klicka på sax-ikonen för att utföra 
delningen. 
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Kopiera tidslinjen 

 

Välj den tidslinjen bar du vill kopiera. Klicka på 
<Copy tidslinje bar> i tidslinjen verktygsfältet. 

 

 

 

Radera tidslinjen 

 

Välj en tidslinje bar. Klicka på <Erase Tidslinje 
Bar> representerad med papperskorgsikonen ta 
bort tidslinjen bar. 

 

 

Flera val 

Vänster på ett tomt ställe inne i tidslinjen fönstret och välj med 
rektangulär markering alla barer som du vill arbeta med. Du 
kan också utföra en multipel urval genom att klicka på de filer 
du vill använda medan du håller ner skifttangenten.  
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Infoga och placera text 

Du kan lägga till text till din video genom att dra och släppa text i önskad stil från <Text> facket till tidslinjen området. 

 

 

 

 

1 <text> Bricka 
Klicka för att visa textformat. 
Dra och släpp en text stil till tidslinjeområdet att lägga till text. 

2 Hur man redigerar 
text 

1. Klicka på texten tidslinjen bar i tidslinjen. 

2. En textruta visas på förhandsgranskningsskärmen. 
3. Klicka på textrutan. 
4. Nu skriver in en text. 
5. Klicka <Enter> på tangentbordet för att flytta till en ny rad. 
6. Klicka utanför textrutan för att avsluta textredigering. 

Se punkterna nedan för att lära om hur man ändrar textens stil.  

 

  

1 

2 
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■ <Effects> 

Textinställningar 

Om du vill redigera text, klicka på texten på återgivningsbilden eller välj ett orange streck texten tidslinjen i tidslinjen 

området och utföra text utgåva. 

 

 

 

1 Textstil Avancerade inställningar 
Ange ytterligare inställningar, t.ex. <Transition Effects>, <font>, <storlek>, 
<FONT Color>, <Shadow>, <Outline> och <Fill Color>. 

2 <Transform> Ändra position filmer eller bilder. 

3 <Brightness Adjustment> Justera ljusstyrkan för videoklipp och bilder. 

 

  

1 

2 

3 



34 
 

Ändra text stil 

Välj <Adjust> flik för att ändra text stil. 

 

 

 

1 <font> Ändra teckensnitt för markerade delen av texten. 

2 <storlek> Ändra teckenstorlek. 

3 <Vertical Text> Kontroll i denna ruta gör riktlinjerna i texten vertikalt. 

 

<Bold> Klicka på knappen för djärva utvald del av texten. 

 

<Italic> Klicka på knappen för kursivera utvald del av texten. 

 

<Underline> Klicka på denna knapp för att understryka markerad del av texten. 

 

<FONT Color> Ändra en färg på markerad del av texten. 

 

<Outline> Skapa en kontur runt den markerade texten. 

1 

2 

3 
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<Shadow> Applicera skugga på den markerade texten. 

 

<Fill Color> 
Fyll i alla utrymme runt text i en markerad text område med den angivna 
färgen. 

 

<Align Left> Justera text i en markerad text området till vänster. 

 

<Align Center> Justera text i ett markerat textområde till centrum. 

 

<Align Right> Justera text i en markerad text till höger. 

 

<Justify> Justera text i ett markerat textområde till kanterna av en text område. 

 

<Decrease Indent> Minska linje indrag till den plats där markören befinner sig. 

 

<Increase Indent> Öka linje indrag till den plats där markören befinner sig. 

 

<radnummer> Spacing> Radavstånd kan justeras på den visade skalan. 
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Ställ <Transition Effects> 

Screen <Transition Effects> inställningar kan du ändra det sätt på vilket text, bilder och video transit från en till en annan. 

 

Text <Transition Effects> 

 

 

Steg 1 Välj stapeln text tidslinjen där du vill tillämpa <Transitions Effects> till. 

Steg 2 Klicka på nedåtpilen under <Transitions Effects> rubrik. 

Steg 3 
Du kan förhandsgranska varje övergångseffekt genom att placera en muspekare på varje text 

övergångsalternativ.  Välj en effekt du vill och klicka på den för att gälla. 
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Video och bildens <Transitions Effects> 

 

 

Steg 1 Välj tidslinjen där du vill tillämpa <Transition Effects> till. 

Steg 2 Klicka på nedåtpilen under <Transition Effects> rubrik. 

Steg 3 Välj en effekt du vill och klicka på den för att gälla. 
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Automatiska övergångseffekter 

Stapling och koppla tidslinjen barer i tidslinjen fönstret 
automatiskt en övergångseffekt. 

 
Sammanfogning stänger automatiskt ställa in en övergång 

i 
plats där staplarna överlappar varandra. 

 

  

SKÄRA IN 
(Transiter omedelbart till nästa skärm) 

 
Tonar in och ut först när delar överlappar 

(Gradvis övergång) 

 

När tidslinjen barer är angränsande (men inte 
överlappande) skärs i övergången kommer att tillämpas. 

 

 

Partiell överlappning 1 
Det sätt den övre tidslinjen transiteras till den undre beror 
på läget av den nedre stången. Endast den överlappande 
delen av den övre stången tonas i. 

 

 

Partiell överlappning 2 
Endast den överlappande delen av den övre stången 
dämpas. 

 

 

Det kan hända att övergångseffekt mellan tidslinjerna inte 
inträffar automatiskt om storleken på videoklipp och bilder 
skiljer (när storlek 16:09 blandas med 4:3) eller de är 
placerade för långt ifrån varandra i tidslinjen området. 
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Ljusstyrka och andra justeringar 

Klicka <Brightness Adjustment> i <Adjust> flik för att justera <Ljus>, <Kontrast>, <Opacity>, <Black och White…>. 

 

 

1 <Ljus> Justera ljusstyrkan för videoklipp och bilder. 

2 

<Kontrast> 

Justera skillnaden i ljusstyrka mellan de mörkaste och de ljusaste platserna i videor och 

bilder. 

3 <Opacity> Justera öppenhet bilder och videoklipp. 

4 

<Black Och White…> 

Justera färg av videofilmer och bilder. Välj mellan <Black och White>, <Sepia> och 

<Nej> färgförändring. 

  

1 

2 

3

24

4

2 
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Volymjustering 

Du kan manuellt justera volymen för filmer och ljudfiler. 
När du klickar på tidslinjen som innehåller röst, vars volym du vill justera,volymkontroll bar visas i <Adjust> facket till 
höger. 

 
 

 
 

1 Volym Justera volymen genom att skjuta volymreglaget. 

  

1 
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■ Video och textlayout 

 

Välj tidslinjen bar layout som du vill ändra.  

Använda regulatorn återgivningsbilden kan du expandera fritt, rotera och flytta den på skärmen. 

Du kan också ändra layouten av bilder genom att använda olika <Transform> effekter, det vill säga att placera en bild 

inuti en annan bild, vända en bild, eller vrida den 90 °. 

 

 

 

 

 

1 Rotera Klicka här för att rotera markerade tidslinjen barer. 

2 Ändra storlek Klicka här för att expandera och krympa valda tidslinje barer. 

3 <Transform> Klicka här för att ändra layouten för de valda tidslinjen barer. 

 

  

2 1 3 
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<Transform> 

 

 

 

1 <Return Till standard> Ta tillbaka allt i den valda tidslinjen till dess ursprungliga skick. 

2 
<Rotate Moturs 90 med 
varje klick>  

Rotera vänster 90 ° med varje klick. 

3 <Picture-in-Picture> 
En mindre version av den valda videon visas på skärmen. När du klickar flyttar den 
från övre vänstra till övre högra, nedre högra och nedre vänstra ordning. 

4 <Picture-in-Picture 1/4> 
En mindre version av den valda videon visas på skärmen och det IS1 / 4 av den 
ursprungliga storleken. När du klickar flyttar den från övre vänstra till övre högra och 
efter från nedre höger hörn mot nedre vänstra hörnet. 

5 <Picture-in-Picture> 1/2> 
En mindre version av den valda videon visas på skärmen och det är 1/2 av den 
ursprungliga storleken. När du klickar flyttas den från vänster till höger. 

 

■ Effekter 

Måla <Pen> effekt 

När du klickar på <Pen> fliken kommer en <Start> visas på återgivningsbilden. När du har valt dina inställningar för 

penna färg, tjocklek och transparens, klicka <Start>. Uppspelningen börjar och du kan måla fritt på tidslinjen 

återgivningsbilden. 

 

 

 

  

1 (※ pennafunktioner referens) 

1 2 3 4 5 
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<Pen> Funktioner 

 

 

 

 

1 <Pen> Skriv linjer eller text medan filmer och bilder spelas. 

2 <Erase> Ställ in den tid då linjer som du redan har dragits med <Pen> ska försvinna. 

3 <Delete> Ta bort linjer dragna med <Pen>. 

4 <Move> Flytta linjer dragna med <Pen>. 

5 <DELETE ALL> Raderar alla du har ritat hittills. 

6 Grundfärg Skriv med den valda färgen. 

7 Färg pall 
Ställ dina egna färger för skrivning. Klicka på den plats i rutan för att välja den färg du 
vill använda. Färg kan genom justeras på färgen baren till höger. 

8 <Outline> Applicera konturer till de målade linjerna. 

9 <storlek> Ange storlek linjer. 

 

  

1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 

9 



44 
 

Rörlig grafik -<Stamp>effekt 

Klicka <Effect> knappen och välj <Stamp> fliken. 

Välj din favorit <Stamp>, dra den till skärmen och använda den på ett önskat sätt.  

Stämpeln typer att välja mellan är <Spray> (diffunderar), <Roller> (former linjer), <Stamp> och <Anime> (en stämpel 

som rör sig som en flip animation) 

 

 

 

1 <Stamp> Verktyg 
Från vänster: <Stamp>, <Erase>, <Delete> stämpel, <Move> utvalda stämpel och 
<CLEAR>. 
Se r <Pen> funktioner "för målning och radera metoder. 

2 <storlek> Ställer in <Stamp> storlek. 

3 Ändra <Stamp> 
Välj mellan fyra olika typer av stämplar: <Spray>, <Roller>, <Stamp> och <Anime>. 

Fortsätt att klicka på stämpeln bilden för att stänga höger och vänster, och upp och ner. 

 

  

1 

2 

3 
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<Dubbing> 

Klicka kopiering facket att lägga berättarröst till en video. 

Öppna <Dubbing> facket och klicka på <Recording> att spela in din röst på den aktuella uppspelningspositionen.  

 

 

 

 

1 <Recording> Knapp Klicka för att starta inspelningen vid den aktuella uppspelningspositionen. 

2 <Stopp> Klicka för att stoppa inspelningen. 

1 2 
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När du är klar med inspelningen klickar du på <OK> knappen omedelbart kontrollera vad du har spelat in. 
Om du vill göra om inspelningen, klicka <Delete>. Om du vill spara och använda den, klicka <OK>. 
När du har klickat <OK>,Kopiering tidslinjen bar kommer att genereras i tidslinjen området. 
Kopiering tidslinjen bar kan redigeras på samma sätt som alla andra musik bar. 
Röstinspelning sparas vanligtvis i C :/ Users / användarnamn / Video vid Windows7 och Windows Vista, och iC :/ 
Documents and Settings / användarnamn / Mina dokument / Mina videor i händelse av Windows XP.Du kan ändra 
spardestination med <option inställningar> i <Fil> menyn. 

 

1 <Delete> Knapp Kasta röstinspelning. 

2 <OK> Knapp Bekräfta röstinspelning. 

3 <OK> Applicera röstinspelning. 

4 Kopiering tidslinjen 
Redigera det inspelade ljudet på samma sätt som alla andra video,  
bild eller musik barer tidslinje. 

 

  

1 2 3 4 
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■ <Play> 

 

Med färdiga videoredigering, är du redo att spela din video.  

Klicka <Play> i läget för att börja helskärmsläge. 

 

 

 

Full-screen knappar 

1 <Move Till previous> Gå tillbaka till föregående scen. 

2 <Play/Pause> Växla mellan uppspelning och paus. 

3 <Move Till Nästa> Gå till nästa scen. 

4 <Volume> Justera uppspelningsvolymen. 

5 <Stäng> Avsluta helskärmsläge. 

 

  

1 2 3 4 5
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■ <Spara> 

 

 

 

Skapa en videofil 

Spara videon när du är klar med redigeringen. Klicka <Spara> ikonen i läget baren. 

Välj <Save som video file> att spara videon som en fil är kompatibel att spela på PC. 

* Video kan inte spelas upp korrekt beroende på specifikationerna för din dator.  

 

Spara data medan du redigerar, skapar en projektfil 

<Save Som ett projekt file> skapar en fil som kan redigeras igen med LoiLoFit for Everio när det har sparats. 

Öppna en projektfil från <Open> i läget baren att fortsätta arbeta med en tidigare redigerade filen. 

 

 

 

 

 

1 <Spara> Knapp Öppna dialogrutan Spara fönstret. 

1 

2 3 
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2 
<Save Som ett projekt file>. 
Lfjproj 

Du kan redigera tidigare sparad fil med LoiLoFit for Everio. 
Filen som skapas kommer att ha. Lfjproj filtillägget. 

3 

<Save Som en Video file>. WMV 

Du kan spara en videofil i WMV (Windows Media Video) format som är 
kompatibelt med PC. 

* Video kan inte spelas, beroende på specifikationerna för din dator. 

<Save Som en Video file>. Lfjts 
Videor produceras med LoiLoFit for Everio endast vara kompatibel med 
LoiLoFit for Everio. 

* Kan inte spelas upp eller redigeras med OS eller annan programvara. 

* Om du vill komma åt en videofil genomLoiLoFit for Everio i framtiden spara den i Mina bilder, Min video eller min musik. 

* Det är omöjligt att läsa i en fil som har sparats i. Lfjts format, även om du dubbelklickar på den. 

 

■ <Open> en projektfil 

 

 

Välj <VIDEO Edit> läge från <Home> skärmen och klicka <Open>. Välj tidigare sparad projektfil (. Lfjproj) från 

dialogrutan för filval och fortsätta att redigera det du har sparat tidigare. 

 

Observera att det är omöjligt att öppna en projektfil genom att dubbelklicka på den när LoiLoFit for Everio fungerar. 

 

 

1 <Open> Visar filen väljer skärm. 

2 <Project File> Välj en projektfil som du vill redigera. 

2 1 
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Skapa en <Direkt AVCHD Disk> kommer att finnas tillgängliga på uppdatera programvaran. 
<Blu-Ray Disks> kan bara skapas med den betalda versionen. 

9. Disk: Skapa en Video Disk 

 

För mer information om den betalda versionen, besök http://loilo.tv/product/33/page/27 

Aktivering krävs innan du börjar använda Skapa disken funktionen. 

Följ de instruktioner som visas. 

* Denna ansökan inte möjligt upplagan, export, uppladdning eller skapa skivor som innehåller Automatiskt delas 

långvariga videor, utan tidigare säkerhetskopiera dem på din dator.Denna typ av filmer ska backas upp av LoiLoFit for 

Everio som en förenade fil. Då kommer det att bli möjligt att redigera, exportera och ladda upp sammanfogade filen, 

liksom att skapa en disk som innehåller det. 

 

Skapa en <AVCH> skiva kommer att finnas tillgängliga på uppdatera programvaran.  

 

9-1. Skapa en <AVCHD, <Disk>, <DVD> eller <Blu-Ray Disk> 

 

>>> Se Tio du har aktiverat LoiLoFit for Everio från kamerans <Connect till PC> meny "i" 4-1. 
Grundläggande funktionerna "i menyn. 

 

Välj en <Disk> läge från <Home> skärmen och välj en skiva du vill skapa från disken menyn. 

 

 

 

http://loilo.tv/product/33/page/27
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<AVCHD Disk> Skapa en skiva kompatibel med anordningar som kan spela AVCHD skiva. 

<Direkt AVCHD Disk> Skapa en AVCHD skiva direkt från Everio. 

<Play AVCHD Disk> 
Spela en AVCHD skiva som skapats med LoiLoFit for Everio.  
* AVCHD-skivor som skapats med andra program och hårdvara går inte att spela. 

<DVD> Skapa en skiva som kan spelas upp på en dator eller DVD-spelare.  

<Blu-Ray Disk> Skapa en skiva som spelar på enheter som är kompatibla med Blu-ray-skivor. 

<Direkt Blu-Ray Disk> Skapa Blu-ray-skiva direkt från Everio. 

 

Om det i in sammanställningen det finns inkluderade automatiskt delas långvarig video kan denna funktion inte 

användas. 

Om det är ett fall, följ instruktionerna nedan: 

(1) Utför en back-up (Se "6-1. Back-up"). 

(2) Klipp ut alla scener som är onödiga (Se "Ordna" i "8-1.Edit Video"). 

(3) Spara det du har skapat i. Lfjts format (se "Spara" i "8-1.Edit Video"). 

(4) Välj. Lfjts format när du skapar en vanlig skiva. 

* Observera att i händelse avAVCHD skiva (4,7 GB DVD), är det möjligt att bränna cirka 30 minuter lång video. Om 

videon är längre än så, vänligen klipp onödiga scener i <VIDEO Edit> läget(Se "Ordna" i "8-1.Edit Video"). 

 

 

■ <Välj> 

 

>>> Se "4-2. Välj videoklipp, bilder eller ljud "för att lära sig att välja filer. 
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■ <Arrange> 

Dra och släpp videomaterial till en spellista från <källa> facket.  

Videon material kommer att brännas i den ordning som visas på skärmen. 

Dra och släppa objekt i spellistan genom att dra dem. 

Efter avslutat, sätter i en skiva till en enhet och klicka på knappen <Skapa disk>. 

 

 

 

1 <Enhet> Välj den enhet disken kommer att skrivas till. 

2 <Usable Disk Space> Visar ledigt kapacitet. 

3 <Avbryt> Ta bort videor från sammanställningen listan. 

4 <Check-in> 
Om du tar bort incheckningen markeringen från rutan bredvid en video på listan, 
kommer det inte att brännas på en skiva. 

 

  

1 2 3 

4 
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■ <Skapa Disk> 

Välj önskad utformning av skivans titel väljer BGM att lyssna på när titeln visas, och många fler. 

(Vid en AVCHD skiva kommer <Meny Design> skärmen inte visas.) 

 

 

 

1 <Meny Design> Ändra menyn utformningen av en skiva du skapar. 

2 <Preview> Förhandsgranska meny och scener. 

3 <title> Ange namnet på titeln visas på menyskärmen. 

4 <title Size> Justera storleken på rubriktexten. 

5 <BGM> Välj BGM för att spela medan menyskärmen visas. 

6 <Change Background> Ändra en bakgrund. 

7 <Volume Label> Ange namn skivan. 

8 <Skapa Disk> Utför disk skapande. Burning kan ta lite tid. 

 

  

2 

8 

1 

3 

4 

5 6 7 
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■ <Play> 

 

Klicka <Play> att förhandsgranska filmer i den ordning de 

kommer att skrivas till disken. Numret till toppen av 

skärmen visar i vilken ordning videoklipp visas. Vi 

rekommenderar att du kontrollerar att före att skapa en 

skiva. 

 

 

Skapa en <Direkt AVCHD Disk> kommer att finnas tillgängliga på uppdatera programvaran.  

9-2. <Direkt AVCHD Disk>, <Direkt Blu-Ray Disk> 

 

>>> Se "Om du har aktiverat LoiLoFit for Everio från kamerans <Connect till PC> meny" i "4-1. 
Grundläggande funktionerna "i menyn. 

 

Välj <Skapa Direkt AVCHD Disk>, <Direkt Blu-Ray Disk> från <Home> skärmen, medan Everio (eller andra medier 

enheter som är anslutna till den) är ansluten till datorn. Videos som finns för att bränna listas upp automatiskt. 

Diskar som skapats med den här funktionen kan inte ha nytt innehåll läggs senare. 

Upprepa skapa en skiva om allt innehåll du har valt inte passade på en disk. 

 

Om det i in sammanställningen det finns inkluderade automatiskt delas långvarig video kan denna funktion inte 

användas. 

Om det är ett fall, följ instruktionerna nedan: 

(1) Utför en back-up (se E6-1. Back-up "). 

(2) Klipp ut alla scener som är onödiga (Se "Ordna" i "8-1.Edit Video"). 

(3) Spara det du har skapat i. Lfjts format (se "Spara" i "8-1.Edit Video"). 

(4) Välj. Lfjts format när du skapar en vanlig skiva. 

* Observera att i händelse avAVCHD skiva (4,7 GB DVD), är det möjligt att bränna cirka 30 minuter lång video. Om 

videon är längre än så, vänligen klipp onödiga scener i <VIDEO Edit> läget(Se "Ordna" i "8-1.Edit Video"). 
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■ <Arrange> 

Dra och släppa objekt att ordna sin lista. 

Efter klar klickar <Skapa Disk> eller <Next>. 

 

 

■ <Skapa disk> 

 

>>> Se "9-1. Skapa en <AVCHD Disk>, <DVD> eller <Blu-Ray Disk> " 

 

>>> Se "9-1. Skapa en <AVCHD Disk>, <DVD> eller <Blu-Ray Disk> " 

 

9-3. <Play AVCHD Disk> 

 

■ <Play> 

Sätt in <AVCHD Disk> i datorn hårddisk och start LoiLoFit for Everio. 

Välj Disk ikonen från steg ikoner och välj <Play AVCHD Disk> att visa innehållet i <AVCHD Disk> som en lista. 

 

Klicka <Play> att börja helskärmsläge. UFD 2,5 stöds inte av Windows XP, så det är inte möjligt att spela en AVCHD skiva. 

* Beroende på driftmiljön kan det hända att UDF 2,5 drivrutinen installeras på din dator. 

Om det är omöjligt att spela en skiva, prova att använda en kommersiell programvara disk spelare eller prova att spela 

skivan med en enhet som stöder AVCHD (dvs. Blue-ray-brännare). 

* Denna funktion är enkel, så bara AVCHD-skivor som har skapats med LoiLoFit for Everio kommer att kunna spelas. 

Det är inte heller möjligt att spela titelmeny.  

 

  

■ <Play> 
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10. <Export> Exportera Videor och ta dem med dig 

* Denna ansökan inte möjligt upplagan, export, uppladdning eller skapa skivor som innehåller Automatiskt delas 

långvariga videor, utan tidigare säkerhetskopiera dem på din dator.Denna typ av filmer ska backas upp av LoiLoFit for 

Everio som en förenade fil. Då kommer det att bli möjligt att redigera, exportera och ladda upp sammanfogade filen, 

liksom att skapa en disk som innehåller det. 

 

10-1. Exportera en videofil 

Klicka på <Export> läge på <Home> skärmen och välj <WMW output> från nedfällbara menyn. 

När det gäller export till iPhone, iPad Se "10-2. Se på iPhone, iPad "-avsnittet. 

 

 

 

 

1 <Export > Knappen Visar <VIDEO Konvertering Meny>. 

2 <VIDEO Konvertering Menu> Välj ett exportformat. 

 

  

1 2 
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■ Välj 

 

>>> Se "4-2. Välj videoklipp, bilder eller ljud "för att lära sig att välja filer. 

Efter klar klickar <Spara> eller <Next>. 

 

■ Spara 

Välj en besparing destination för exporterade videon. 

 

<Export> FöriPhone, iPad stöds endast av den betalda versionen. 

10-2. Se på iPhone, iPad 

 

Klicka på <Export> läge på <Home> skärmen och välj <iPlone> eller <iPad> från nedfällbara menyn. 

När det gäller export till WMV-format, se "10-2. Se på iPhone, iPad "-avsnittet. 

* För mer information om den betalda versionen, besök http://loilo.tv/product/33/page/27 

 

■ Välj 

 

>>> Se "4-2. Välj videoklipp, bilder eller ljud "för att lära sig att välja filer. 

Med valda filer för export genom att klicka <Spara> eller <Next>. 

 

■ Spara 

 

Gör att du kan ange exporten destinationen. 

När du har exporterat filerna, flytta dem till en 

bärbar enhet med iTunes. 

 

 

  

http://loilo.tv/product/33/page/27
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11. <Upload> Dela med familj och vänner 

* Denna ansökan inte möjligt upplagan, export, uppladdning eller skapa skivor som innehåller Automatiskt delas 

långvariga videor, utan tidigare säkerhetskopiera dem på din dator.Denna typ av filmer ska backas upp av LoiLoFit for 

Everio som en förenade fil. Då kommer det att bli möjligt att redigera, exportera och ladda upp sammanfogade filen, 

liksom att skapa en disk som innehåller det. 

 

11-1. YouTube <Upload> 

 

>>> Se "Om du har aktiverat LoiLoFit for Everio från kamerans <Connect till PC> meny" i "4-1. 
Grundläggande funktionerna "i menyn. 

 

Klicka på <Upload> ikonen på <Home> skärmen och välj <YouTube> från nedfällbara menyn. 

* Om du inte har ett YouTube-konto, gå till YouTube först och registrera dig som användare. 

 

 

 

 

1 <Upload> Knapp Visar <Upload> menyn. 

2 <Upload> Menyn 
Välj <Upload> destination. 
(Registrera dig för ett konto i innan du skickar ett videoklipp). 

 

>>> Se "4-2. Välj videoklipp, bilder eller ljud "för att lära sig att välja filer. 

Med valda filer för uppladdning, klicka <YouTube> eller <Next>. 

 

■ Välj 

1 2 
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Välj först en fil att ladda upp. Klicka sedan på <YouTube> eller 
<Next> så att YouTube inloggningsfönstret skulle visas. 

 

1. Ange ditt YouTube-ID och lösenord. 

 

 
 
 

2. Ange information om din video och klicka <OK> att ladda upp 
den. 
 

 
 
 

3. Kontrollera vad du har överfört till YouTube. 
 

· Logga in på YouTube. När du har klickat ditt användarnamn, 

kommer skärmen till höger visas. Välj "Video Manager", som 
indikeras med en svart cirkel på bilden.  
 
  

 
 

· Följaktligen kommer "Uppladdningar" att visas. Här kan du 
kontrollera vilka videoklipp du har lagt upp på YouTube. 
 

 

 

Om du inte kan logga in på YouTube 

Det kan hända att om du har ett YouTube-konto, kommer du inte att kunna logga in Om så är fallet, se webbplatsen 

nedan: 

http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube  

■ Ladda 

http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube
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12. Utför Backup via WiFi 

 

12-1. <Easy Storage>  

 

■ Anslut kameran till WiFi 

Innan en back-up till datorn ansluter du kameran till WiFi. 

Anslut din dator och kamera på samma LAN. Se kamerans bruksanvisning för ytterligare information. 

 

■ Back-up via trådlöst 

Använda <Easy Storage> kan du säkerhetskopiera kamerans data på din PC via WiFi utan en nödvändighet att använda 

en kabel. 

* Filerna ska lagras på en plats som har ställts in som en <Back-Up mapp> destination i <option inställningar>. 

* Observera att trådlös backup tar längre tid, eftersom dataöverföringshastighet via trådlös är långsammare än när du 

använder en kabel. Beroende på driftsmiljön på datorn kan det ta ännu 10 gånger längre. 

* Observera att besparingen processen kan misslyckas, om din dator faller i viloläge medan <Easy Storage> process på 

en körning. 

 

1. Installera LoiLoFit for Everio på din dator. 

 

2. Välj <Easy Storage> från kamerans meny. Se kamerans 

bruksanvisning för mer information. 

 

Om Windows är säkerhetsvarning visas, klickar du på "Tillåt åtkomst" 

rutan. 

 

Se Brandväggsinställningar i tredje part säkerhetsprogramvara "i 

denna instruktionsbok för att lära sig om McAfee och Norton 

inställningar, 

 

 

3. När back-up starter, information om det kommer att visas i Everio 

ballong i systemfältet. 
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4. Muspekaren över ikonen i systemfältet vid back-up för att se beräknad 

återstående tid till back-up slutförande. 

 

 

5. När back-up slutar, kommer information om dess färdigställande visas 

i Everio ballong på systemfältet.  

 

Kontrollera nätverksinställningarna om <LättLagring> startar upp inte. 

För att bekräfta dem, gå till Kontrollpanelen -> Nätverk och Internet -> Nätverks-och delningscenter, där aktiva nätverk 

visas. Ändra inställningarna för Hemnätverk eller Arbete nätverk.  

 

Eftersom <Easy Storage> inte fungerar på ett offentligt nätverk, är det nödvändigt att ändra inställningar antingen Hem 
eller Arbete nätverk. 
 

 

 

Du kan inte använda <Easy Storage> om du inte har tillåtit en tillgång till programmet på Windows Security Alert skärm.  

Ändra Windows-brandväggen att använda <Easy Storage>.  

 

Om du har installerat ytterligare säkerhetsprogram, kan du behöva kontakta säljaren stöd för inställningen ändras. 

  

■ Kan inte använda <Easy Storage>? Bekräfta nätverksinställningarna 

■ Kan inte använda <Easy Storage>? Bekräfta Windows-brandväggen 



62 
 

Windows7 

1. Aktivera Kontrollpanelen och klicka på "System och säkerhet". 

 

 

 

2. Klicka på Windows-brandväggen. 

 

 

 

3. Från den vänstra menyn, klicka på "Tillåt ett program eller en 

funktion i Windows-brandväggen". 

 

 

 

4. Klicka på "Ändra inställningar". Ankomst så att "Camera 

Watcher" från program och listan över funktioner. 

Klicka på OK för att slutföra inställningen. 
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Windows Vista 

1. Aktivera Kontrollpanelen och klicka på "Säkerhet". 

 

 

 

2. Klicka på "Aktivera Windows-brandväggen på eller av".  

 

 

 

3. Leta efter fliken Undantag. Från programlistan, Ankomst så att 

"Camera Watcher". Klicka <OK> att avsluta inställningen. 

 

 

 

 

  



64 
 

Windows XP 

1. Aktivera Kontrollpanelen och klicka på "Security Center". 

 

 

 

2. Klicka på "Windows-brandväggen". 

 

 

 

3. Leta efter fliken Undantag. Från programlistan, checka in för att 

"Camera Watcher". Klicka <OK> att avsluta inställningen. 
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13. Sänd din video till världen på Ustream 

 

13-1. Realtid sändning på Ustream 

 

■ Anslut kameran till WiFi 

Innan sändning från datorn ansluter du kameran till WiFi. Kontrollera att både kameran och datorn är anslutna till samma 

nätverk. 

 

Se instruktionsbok för att lära om hur du ansluter kameran till WiFi. 

 

■ Skapa Ustream konto 

 

Du behöver Ustream konto för direktsändning. 

Skapa ditt konto genom att följa instruktionerna på Ustream 

hemsida.  

http://www.ustream.tv/login-signup 

 

Varning 

Vi svarar inte förfrågningar om hur man useUSTREAM. 

Vänligen fråga Ustream direkt. 
 

 

Installera Ustream Producer 

 

  

Installera Ustream Producer genom att följa instruktionerna på 

USTERAM hemsida.  

http://www.ustream.tv/producer 

 

Varning  

Vi svarar inte förfrågningar om Ustream Producer. 

Vänligen fråga Ustream direkt.  

http://www.ustream.tv/login-signup
http://www.ustream.tv/producer
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Starta sändning 

Först ställa in kameran.  

  [Kamera]  

Aktivera Inomhus övervakning  

Inom WiFi väljer inomhus övervakning för att aktivera den.  

 

* Det är nödvändigt att fastställa i förväg att kamerainställningar skulle tillåta anslutning till WiFi LAN.  

Se användarhandboken för information om hur du ansluter kameran till WiFi. 

[Kamera] 

 

Vänta tills bilden som skall visas.  

Vänta en sekund för bild som ska visas på kamerans LCD-skärm. 

* Om ett felmeddelande visas, betyder det att antingen WiFi delningsinställningar är inte fullständiga 

eller de har fel. Se kamerans bruksanvisning för mer information.  

 

Om du använder Windows-PC Följ stegen nedan.  

 

[WIN] 

Aktivera Ustream Producer. 

Logga in med ditt användarnamn och lösenord. 

 

[WIN] 

 
Lägg kameran till Ustream Producer. 

Klicka på "Lägg till kamera Shot"-knappen och välj "Lägg Everio WiFi Video Shot" från en lista.  
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[WIN] Kamera Logga  

Lösenord krävs för att visa bilden från en kamera. När du har lagt kameran, mata in din kamera 

användar-ID och lösenord på inloggningsskärmen och klicka <OK>.  

 

Initial Användarnamn: Everio 

Initial Lösenord: 0000  

 
 

[WIN] Vänta tills bilden visas i Ustream Producer. 

Klicka på kameran.  

Videor visas i förhandsgranskningsfönstret.  

 

Varning 

I händelse av fel, dvs frånkoppling åtgärda orsaken till felet och starta Ustream Producer. När ett fel har 

dykt upp, ljud och video kommer inte att spelas upp, om inte Ustream Producer startas.  
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[WIN] Ljuduppspelning  

För att spela upp ljud från kameran, lägga till "Everio Audio Shot" från "Kamera Shot".  

 

 

[WIN] Välj Ljud  

Har valt video väljer "Everio Audio Shot" från ljudet märket på höger sida. 

Nu när "Everio Audio Shot" har lagts till, är kameran klar att sända både ljud och bild samtidigt. 

Eftersom ljud och video arbeta självständigt, är det också möjligt att använda Ustream tillsammans 

med ytterligare utrustning såsom mikrofon. 

[WIN] Klicka på "Start Broadcasting" knappen för att börja sända på Ustream. 
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14. Titta på videor och foton medan du visar en karta  

 

14-1. Visa med Google Earth 

Baserat på information om var de videor eller foton togs, kommer satellitbild av platsen från Google Earth visas. 

* Denna funktion kan användas för videor och foton som innehåller information om inspelningsplats.  

 

 

 

■ Hur man installerar Google Earth 

Gå till http://www.google.com/earth/index.html och ladda ner den senaste Google Earth. Dubbelklicka på programmet för 

att starta installationen.  

* Du kanske inte kan hämta med Internet Explorer 7. I ett sådant fall, installera Google Inc. webbläsare - Google Chrome 

- och sedan hämta Google Earth.  

* Vänligen fråga Google Inc. om information om hur du använder Google Earth. 

 

 

  

http://www.google.com/earth/index.html
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■ Välj 

 
Video och foto filer som innehåller platsinformation. 

 

Video och foto filer som innehåller 

platsinformation är markerade med GPS 

ikonen längst ner till vänster i miniatyrbilden.  

 

* Filer utan platsinformation visas inte i 

kalendern facket. 

  

 

>>> Se "4-2. Välj videoklipp, bilder eller ljud "för att lära sig att välja filer. 

 

■ Uppspelning 

 

1. Markera en fil och klicka på <Playback> eller <Next>.  

 

 

 

2. Justera inställningarna på <Slideshow inställningar> 

fönstret. Se "7-1. Helskärmsläge "för mer information. 

Klicka <OK> när du är klar.  
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3. Google Earth kommer aktiveras automatiskt och visas 
information om inspelningsplats.  

 

 

4. Som videor och foton går att spela med LoiLoFit for 

Everio visar Google Earth information inspelningsplats 

för varje fil.  

Klicka på <Next> på LoiLoFit for Everio s 

förhandsgranskningsskärmen att fortsätta med 

förhandsvisning till nästa video eller foto. Google Earth 

kommer också fortsätta till den plats som är associerad 

med video eller foto som för närvarande visas.  

 

 

5. När Google Earth är aktiverad kommer ett budskap till 
rätt visas varje gång en ny video eller foto börjar bli 
förhandsgranskas på LoiLoFit for Everio. Om du klickar 
på "Alltid Run", kommer meddelandet inte längre visas. 
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■ Spara 

Kartan uppgifter (kmz) fil visas på Google Earth kan sparas med LoiLoFit for Everio. 

Klicka på <Spara> ikonen längst upp på skärmen för att spara. 

Spara filen som kartdata (kmz) format, namnge filen och klicka <Spara> knappen för att avsluta sparande. 

 

 

* Klicka <Fil>→<option Inställningar>→ <Annat> → <Map Fil 

inställningar>  

Om du checkar in på <Använd GPS Video tracking> rutan 

kommer GPS-spårning som registrerats i videon sparas som 

kartdata.  

Om du avmarkerar den här rutan, endast startplatsen i videon 

ska sparas.  

 

Se stycket nedan för att lära om hur man visa kartdata (kmz) fil 
som innehåller GPS-spårning. Vänligen fråga Google Inc. för lite 
mer information om hur du använder Google Earth. 
  

 

 

 

■ Visa KMZ som sparats på Google Earth 

* Vänligen fråga Google för information om hur du använder Google Earth. 

 

1. I Google Earth, klicka på <Open> i <Fil> 

menyn. 

 

 

2. Välj datafilen från den sparade plats och klicka 

<Open>.  
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3. Data visas under <Places>. Klicka 

<Sightseeing Tour> knappen och 

programmet kommer att flytta till den plats på 

kartan där filen spelades in.  

 

4. Dubbelklicka på namnet av data i <Places> så 

att Google Earth skulle flytta till den plats på 

kartan där filen spelades in. 

 

5. Markera de data som har tre röda knappar ikon 

framför sitt namn. Klicka på <Sightseeing 

Tour>, så att programmet skulle fortsätta enligt 

den ursprungliga rutten. 
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15. Möjliga inställningar 

 

15-1. <fil> Menyn 

 

 

 

<fil> 

<option Inställningar> 
Se 15-2. Möjliga inställningar "för mer information. 

 
<stäng LoiLoFit for Everio> 
Stäng LoiLoFit for Everio. 

<Edit> 

<Välj Alla> 
Välj alla miniatyrer, tidslinje barer etc. 

 
<Undo Selection> 
Avmarkera miniatyrer, tidslinje barer etc. 

<Visa> 
<Refresh> 
Uppdatera för att visa den senaste uppdateringen av videor, bilder och musik i din kalender.  

<help> 

<Open Handboken> 
Öppna handboken (tillgång LoiLo webbplats efter den senaste versionen av manualen). 
 
<Support> 
Tar dig till supportwebbplatsen. 
<Check För Updates> 
Visar en lista över de senaste uppdateringarna som finns tillgängliga. 
 
<versionsnummer> Information> 
Visar versionsinformation. 
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15-2. Möjliga inställningar 

 

 

 

<Recording> 

Justera inspelningsinställningarna: 
<Save Mapp> / <Save tillfälliga mapp> 
 
<Recording Format (WAV(PCM), WMA )> 
ACC inspelning finns i betalda versionen. 
 
<Audio Bit-rate>  
Ökad bithastighet ger hög ljudkvalitet, men kommer också att innebära utvidgning av filens 
storlek. 

<avancerade 
Inställningar> 

 

<Safe Läge> 

Om kvaliteten på förhandsgranskningen är inte jämn nog och hackig när de visas på datorn, 

försök att sätta en kontroll i <Safe läget box> i <option inställningar>, vilket kommer att 

resultera i att sänka bildkvaliteten under uppspelning. Då videon skall spelas smidigt. 

Även om bildkvaliteten under förhandsgranskningen sänks, kommer den ursprungliga 

upplösningen för videon sparas på din dator påverkas inte. 

 
<Built-in Codec> 
H.264 minskar bildkvaliteten under förhandsgranskning för att minska belastningen på din 
dator. 

När bilden inte spelar smidigt, kontrollera i rutan till lägre kvalitet på uppspelningen.  

Sänkning bildkvaliteten minskar belastningen på din dator och kan resultera i jämnare 

uppspelning av videon. 

 

<Network> 

Om det tar för lång tid att logga in på YouTube, <Detects avmarkera proxyinställningar 

automatically> rutan för att påskynda processen. 
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<ange Inställningar 
Utgång Destination> 

<Back-up Mapp> 

Ändra spara destinationen från din kamera, SD eller hårddisken till datorn. Eller tvärtom, när 

du har valt en SD, kamera eller hårddisk som din nya spardestination,, filer som tidigare 

hade sparats på datorn kommer kopieras till denna destination. 

<License> Se licensinformation. 

<language> Ändra visningsspråk. 

<Annat> 

<First Dag week> 

Kalendervisning metod kan ställas in för att börja på <Sunday> eller <Monday>.  

<telefonens Mapp Display> 

Du kan välja om du vill visa videoklipp, bilder och musik från din <My Music>, <My Pictures> 

mappar i din <Calendar>. 

<USB STARTPARAMETRAR inställningar> 

Kontroll i <Authorize> rutan tillåter LoiLoFit for Everio automatiskt uppstart när du ansluter 

kameran via USB.  

<Map Fil inställningar> 

<Använd GPS Video tracking> funktion för att skapa en karta fil. 

 

I LoiLoFit for Everio mängden material du kan arbeta med på en gång är begränsad. 

Det är att se till att orimliga bördor inte skulle sätta på CPU eller minne på datorn. 

 

Det är möjligt att spela samtidigt upp till: 

- 2 videofiler eller bilder 

- 2 ljudfiler 

- 2 textrutor 

* <Staff Roll> kan endast användas med ljudfiler. 

 

För att avsluta den här inställningen öppnar <Fil> → <option inställningar> → <Annat> och 

avmarkera <Limit antalet samtidiga spelas under video editing> rutan. 

Observera att du inte kommer att förses med all den hjälp på LoiLo inkl. del bör du 

avmarkera den här rutan. 
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16. Kortkommandon 

Här förklarar vi några kortkommandon som kan användas med LoiLoFit for Everio. 

 

Mellanslagstangenten 

 

Tidslinje Spela upp / pausa 

 

Vänster piltangent 
 

Helskärm Tillbaka fil 

Tidslinje Gå tillbaka en ram 

Bildspel Tillbaka fil 

 

Höger piltangent 
 

Helskärm Nästa fil 

Tidslinje Advance ram 

Bildspel Nästa fil 

 

Raderingsknapp 
 

Tidslinjen 
Radera filer som har 
säkerhetskopierats 

 

ESC 
 

Helskärm Avsluta helskärmsläge 

 

Kontroll + vänster eller 

höger piltangent eller  
Tidslinjen 

Flytta bildruta-för-bildruta 
på tidslinjen 

 

Ctrl + Z nyckel 
 

Tidslinjen 
Gå tillbaka till 
utgångsläget 

 

Skift + Ctrl + Z-knappen 
 

Tidslinjen Gör 

 
Ctrl + En nyckel  Välj filer Markera alla filer 
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17. Driftsmiljö 

 

 Uppspelning / Back-up 
Videoredigering / disk skapande / Uppladdning / uppspelning 

(1080p) 

OS 

Windows ® XP Home Edition / Professional (Förinstallerad version, SP3) 

Windows Vista ® Home Basic / Home Premium (32-bitars/64-bitars förinstallerad version, SP2) 

Windows ® 7 Home Premium (32-bitars/64-bitars förinstallerade version SP1) 

CPU 

"Intel ® Core ™ 2 Duo 2 GHz och snabbare 

(* När de spelas upp i 1080p-läge: Intel ® Core ™ 2 Duo, Intel ® Core ™ i-serien Duo 3 GHz)]] och 

snabbare, eller Intel ® Core ™ 2 Quad, Intel ® Core ™ i-serien Quad 2GHz och snabbare ) 

Minne 2 GB eller mer 

GPU 

NVIDIA ® GeForce 6000-serien eller 

senare 

ATI Radeon9600 eller senare 

Intel 965 eller senare 

NVIDIA ® GeForce8000 serien eller senare (utom 8800GTX, 

8300) ATI RadeonHD2000 eller senare (utom 2900) 

Intel G45or senare 

VRAM 256 MB eller mer 

Andra 

Microsoft.NET Framework 3.5sp1 måste vara installed.To redigering och videor uppspelning 

rekommenderas det att använda en dator utrustad med Intel ® Core ™ i7 (Quad) CPU.To spela upp 

AVCHD-skivor i Windows XP, UDF2.5 är nödvändig. 

* Videoklipp som spelats in medan kameran arbetade i progressivt läge kan inte redigeras. 
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18. Kompatibla format 

 

Ingång 

Video ". Wmv", ". MTS", ". M2ts", ". M4v" (* 1), 

Ljud ". Wma", ". Wav", ". Aac" (* 1), ". Mp3" (* 2) 

Bild ". Jpg", ". Jpeg", ". Png" 

 

Utgång 

Video ". Wmv", ". Lfjts" (LoiLo ursprungliga format), ". M4v" 

Ljud ". Wma", ". Wav", ". Aac" 

 

* 1: Kompatibel med betalda versionen. 

* 2: På grund av användning av OS-codec, kan ljudet avvikelser förekomma beroende på miljön. Om du upplever 

glidning, använd wav-format i stället för. Mp3. 

 

* Detta dokument är aktuell som av 19 March 2013Är informationen i manualen inte nödvändigtvis 

den mest aktuella informationen. 

 

* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby 

Laboratories. 

 


