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1. Mitä voidaan tehdä LoiLoFit for Everio 

 

Tallenna videoita tai valokuvia kamerasta tietokoneeseen 

 
Tallenna videoita ja kuvia tietokoneelle. 18 

 

Katso videoita ja kuvia 

 Toista videoita ja kuvia koko näytön tilassa tietokoneeseen. 23 

 

Helposti muokata videoita 

 
Auto-luoda video vain valitsemalla tiedostot painos tai hallita kaikkia editointi itse. 25 

 
Luo videon että jopa pro ei olisi häpeä lisäämällä tekstiä, BGM ja vaikutukset. 33 

 

Luo video levyn 

 
Luo video levylle.  
* Blu-Ray levyn luominen tukee vain maksulliseen versioon 

50 

 

Luo levy suoraan Everio. 
* Blu-Ray levyn luominen tukee vain maksulliseen versioon 

54 

 

Suoratoista omia video 

 
Muuntaa videotiedosto. 56 

 

Näytä iPhonen, iPadin. 
* Tuetut vain maksulliseen versioon 

57 

 

Jaa videoita perheen ja ystävien 

 Erä YouTubeen. 58 

 

  



6 
 

2. Aloittaminen LoiLoFit for Everio 

 

2-1. Miten käynnistys 

 

Kun asennus on LoiLoFit varten Everio on valmis, sen 
kuvake ilmestyy työpöydälle. Kaksoisnapsauttamalla 
käynnistää ohjelman. 

 

Aktivointi vaaditaan, kun käytetään LoiLoFit varten Everio ensimmäistä kertaa. 

Noudata oppaan näytön. 

 

2-2. Miten sammutus 

 

X-painiketta oikeassa yläkulmassa näytön sulkee 

sovelluksen. 
 

Vasemmalta: minimoida · pienennä kuvaruudun · sulje 
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3. LoiLoFit for Everio n yleiskatsaus 

 

3-1. Tilat ja varustelu 

 

 

 
 

  
7 8 9 10 6 

1 2 3 4 5 



8 
 

1 Valikkorivi Näyttää lisäasetuksia, manuaalinen, ja enemmän. 

2 Mode-opas Näyttää nykyisen tilan. 

3 Opas Selittää, mitä tehdä seuraavaksi. 

4 Mode Bar Valitse haluamasi tila. 

5 Alasvetovalikosta Valitse vaihtoehdoista jokaiselle tilassa. 

6 Kalenteri 
On olemassa kaksi formaatteja käytettävissä kalenterin näyttö - viikko alkaa 
maanantaina ja sunnuntaina. Voit säätää muodossa <Advanced asetukset>. 
Päivämäärän muoto kytkeytyy automaattisesti mukaisesti kieliasetukset. 

7 Media Select Tab Valitse yksi median paikkoja, joissa videoita, kuvia ja ääntä tallennetaan. 

8 Päivämäärä List Display Lista päivistä kun videoita, kuvia ja audios luotiin näkyy jokaisen median valittu. 

9 Thumbnail 

Edustaa videoita, kuvia tai audiona luotu päivänä olet valittu kalenterin tai 
ajantasaista luetteloa. Kesto aika näkyy oikeassa alareunassa pikkukuvan. 
Toista video viemällä hiiren pikkukuvan. Kelaus eteen-ja taaksepäin käyttämällä 
hiiren rullaa. 

10 Valintatelinejärjestelmästä Näyttää videoita, kuvia ja audios pikkukuvia. 
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4. LoiLoFit for Everio: n perusteet 

 

4-1. Perustoiminnot 

 

■ Jos olet aktivoinut LoiLoFit varten Everio kamerasta n <kytke on PC> valikkoon. 

Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla, jotta <kytke että PC> valikko näyttää kameran näytöllä. Valitse valikosta 

kanteen haluaisit tehdä ja LoiLoFit varten Everio aktivoidaan sopiva tila. Kun aktivointi on valmis, jatka työtäsi. 

Kameran menu LoiLoFit for Everio n aktivoinnin tila 

Toisto PC <Home> 

Luo levyke <levy> (AVCHD Disk) 

Suora Disk <levy> (Direct AVCHD Disk) 

Lataa <Upload> (YouTube) 

Varmuuskopioi <Back-Up> 

 

■ Valitse haluamasi toiminto <Home> näytöllä. 

Tässä osassa virtaus perustoiminnoista suorittaa kanssa LoiLoFit varten Everio on kuvattu. 

Joka tulee näkyviin kun ohjelma on käynnistetty, kutsutaan <Home> näytön. 

Kun <Home> näyttö on näkyvissä, voit valita erilaisia vaihtoehtoja, kuten videoiden, kuvien katselun ja musiikin kuuntelu. 

LoiLoFit for Everio voit valita erilaisia tiloja valitsemalla kuvakkeet. 

Valitse haluamasi-tila palkki yläreunassa <Home> ruudun. 

 

 

Tilan nimi Tilan ominaisuudet 

<Back-Up> Varmuuskopioi tiedostoja kamerasta tietokoneeseen. 

<Slideshow> Toistaa tiedostoja koko näytön tilassa. 

<Video Edit> Muokata videoita, kuvia ja äänitiedostoja. 

<levy> Luo levyn sisältö olet juuri muokannut. 

<Export> Vie WMV tai laite-yhteensopivaan muotoon. 

<Upload> Lataa Internetiin. 

 

■ Täydellinen jokainen askel 

Valitsemalla tila johtaa näyttämään vaiheessa ikonien kullekin tilalle. Seuraa peräkkäiset vaiheet loppuun halutun 
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toiminnon. Voit siirtyä vaiheiden välillä käyttämällä <← Takaisin> ja <Next→> painikkeita tai valitse haluamasi askel 

tilassa baarissa suoraan. Valitse <Home> kuvake näytön oikeassa palata <Home> näytölle. 

Opastusta kukin vaihe näkyy oppaassa alla tila baarissa. 

* Et välttämättä pysty valitsemaan askel ellei edellinen vaihe on saatu päätökseen 

 

 

 

 

1 Vaihe kuvakkeet Valitse askel suoraan baarin. 

2 <Home> Kuvake Mene takaisin <Home> näytölle. 

3 <BACK> Painike Mene yksi askel taaksepäin. 

4 <SEUR> Näppäintä Siirry yksi askel eteenpäin. 

 

4-2. Valitse videoita, kuvia tai ääntä 

 

■ <Valitse> 

Valitsemalla tämän tila vie sinut askel missä olet valita videoita, kuvia ja ääntä materiaalit painos. 

Voit lisätä pikkukuvan, käytä <Valitse> painiketta tai vedä ja pudota materiaalien pikkukuvia osaksi <lähde> lokeroon. 

Voit muokata yhteen materiaaleja eri päivämäärästä lokalisoinneissa valitsemalla haluamasi pikkukuvat kalenteri tai 

Päivämäärä luettelosta ja siirtää ne <lähde> lokero. 

  

1 2 

3 4 
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Vaihe 1 
Kalenteri-tai Date luettelosta valitsemalla päivämäärän tiedoston (video, kuva, ääni) haluat työskennellä 
luotiin. 

Vaihe 2 

Klikkaa pikkukuvaa valitsemalla yhden tiedoston. Voit valita useita tiedostoja klikkaa haluamasi tiedostot 
pitämällä Ctrl-näppäintä tai käytä suorakulmion valinta. (Voit käyttää suorakulmion valinnan, siirrä hiirtä 
haluamaasi pikkukuvia pitäen hiiren painiketta. Valitut tiedostot näkyvät vaaleanpunainen suorakulmainen 
kehys).  

Vaihe 3 Lisää pikkukuvia <lähde> lokeron joko käyttämällä vedä ja pudota-toiminto, tai klikkaamalla <Valitse> 
painiketta.  

Vaihe 4 Kun valinta on suoritettu, käytä <Next> painiketta tai yhden askeleen kuvakkeet siirtyä seuraavaan 
vaiheeseen. 

 

1 Media Select Tab 

Valitse yksi median paikkoja, joissa videoita, kuvia ja audios tallennetaan. * Ilman 
mediatyyppi, onkoEverio kameran muistikortti, SD-kortti tai ulkoinen kiintolevy (joka 
on varmuuskopioitujen Everio kamera), kaikki tiedotusvälineet näytetään Media 
Valitse Tab Everio. Jos kaikki kolme mediaa on kytketty tietokoneeseen samalla 
hetkellä, on kolme Everio näkyvien välilehtien Media Select Tab. 

2 

Päivämäärä List Display Lista päivistä kun videoita, kuvia ja audios luotiin näkyy jokaisen median valittu. 

Kalenteri 

On olemassa kaksi formaatteja käytettävissä kalenterin näyttö - viikko alkaa 
maanantaina ja sunnuntaina. Voit säätää muodossa <Advanced asetukset>. 

Päivämäärän muoto kytkeytyy automaattisesti mukaisesti kieliasetukset. 

3 

Valintatelinejärjestelmästä 
Paikka, jossa videoita, kuvia tai audiona luotu päivänä olet valittu kalenterin tai 
Päivämäärä luettelosta näytetään. Varmuuskopioidut tiedostot myös tallennetut 
tiedostot Omat kuvatiedostot, Omat musiikkitiedostot-ja Omat videot näytetään. 

Videotiedosto Pienoiskuvan sininen palkki sen pohjassa nimeää videotiedosto. 

2 1 3 4 
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Kuvatiedoston 

Pikkukuvan vihreä palkki sen pohjassa nimeää kuvatiedoston. 

 

Äänitiedosto 

Pienoiskuvan violetti palkki sen pohjassa nimeää äänitiedosto. 

 

GPS-kuvake 

Videoita ja valokuvia, jotka sisältävät sijaintitietoja on merkitty GPS kuvaketta 

vasemmassa alakulmassa niiden pienoiskuvat. Jos tiedosto on merkitty tätä 

kuvaketta, on mahdollista katsella Google Earth-paikka, jossa se tehtiin / tallennettu.  

 

Progressiivinen kuvake 

Videot, jotka on tallennettu, kun kamera toimi progressiivisessa tilassa ("System 

Valitse" välilehti kameran valikossa) on nimetty tätä kuvaketta. Videot merkityt tätä 

kuvaketta ei voi muokata. 

 

4 <lähde> Tarjotin Tiedostot valitaan valintatelinejärjestelmästä näkyvät. 

 
* Äänitiedosto, jotka eivät sisällä mitään kuvaa tai tiedostoa, jonka pikkukuvan parhaillaan syntyy, saa Windowsin 

Resurssienhallinnan tiedoston kuvaketta. 
* Tuotteet thumbnail-kuvaa voi kestää jonkin aikaa. 
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Useita valinta 

Sivuun pikkukuvien valitsemisesta on kaksi muita menetelmiä, joiden avulla valitsemalla useita tiedostoja. 

 

Ctrl + Napsauta 

Valitse haluamasi tiedostot yksitellen kun pidät 
Ctrl-näppäintä. 

 

 

 

Suorakulmio valinta 

Valitse paikka, jossa ei ole pienoiskuvia ja hiiri tiedostot 

haluat valita pitämällä alhaalla hiiren painiketta. Näin ollen, 

suorakaiteen muotoinen vaaleanpunainen kehys tulee 

näkyviin, ja kaikki tiedostot alueella tämä kehys on 

valittava. 

 
 

 

■ Peruuta 

Voit poistaa pikkukuvan <lähde> lokero, valitse pikkukuva ja napsauta <Remove> -painiketta. 

* Tämä toiminto ei poista tiedostoa itse. 

 

 

Vaihe 1 
Klikkaa pikkukuvaa tai käytä suorakulmion valinta Valitse haluamasi tiedosto. 

(Valittu tiedosto tulee näkyä vaaleanpunainen kehys). 

Vaihe 2 Klikkaamalla <Remove> näppäin poistaa valitun tiedoston <lähde> lokerosta. 
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5. <Home> Katso videoita ja kuvia 

 

5-1. Kalenteri, Päiväys List 

 

■ Kalenteri 

 

 

 

 

1 Media Select Tab Valitse yksi median paikkoja, joissa videoita, kuvia ja äänitiedostoja tallennetaan. 

2  Nappi Napsauta sen näyttämään ensi kuussa. 

3  Nappi Napsauta sen näyttämään edellisen kuukauden. 

4 
Päivämäärä 
Thumbnails 

Klikkaamalla tarkkaa päivämäärää aiheuttaa pikkukuvia tiedostoja luodaan tänä 
päivänä näkyvän <Date> lokeroon. 

 

Media paikkoja valita sisällyttää tietokoneen tärkeimmät kiintolevylle, Everio muistikortin ja sisäisen muistin tai jokin muu 

ulkoinen kiintolevy, joka on suoraan varmuuskopioitujen Everio. 

Tiedostot näkyvät <PC> välilehdellä ovat videoita ja kuvia otettu Everio ja varmuuskopioidaan jälkeen vuonna PC, kuten 

myös tiedostoja Omat kuvatiedostot, Omat musiikkitiedostot-ja Omat videot (vain muotoja tuetaan LoiLoFit varten Everio. 

Katso "18. yhteensopivissa muodoissa "on luettelo tuetuista). 

Miten kalenteri näkyy myös muuttaa (viikkoja alkaa sunnuntaina tai maanantaina). Lisätietoja on luvussa "15.2. Option 
Settings ". 

4 

2 3 1 
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■ Päivämäärä List 

Luettelo videoita ja kuvia järjestetty päivämäärän järjestyksessä ne otettiin kutsutaan Päivämäärä luettelo ja alla näkyy 

kalenterin. 

 

 

 

1 Slide Bar Työnnä ylös ja alas löytää tiedostot, jotka haluat käsitellä. 

2 Päivämäärä 
Sarake 

Klikkaa Päivä Column on tiedostoja luodaan tänä päivänä näkyy <Selection> lokeroon. 

3 Tiedostomää
rä 

Suluissa on määrä tiedostoja, jotka on luotu tähän päivään asti. 

 

  

1 

2 

3 
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5-2. Preview 

Siirrä hiiren osoitin yhden pikkukuvia sijaitsevan <Selection> lokeron esikatsella sitä ja näyttää yksityiskohtaisia tiedoston 

tiedot. 

 

■ Preview 

 

 

 

 

1 Thumbnail Tiedoston pikkukuvan. 

2 Preview 
Hiiri pikkukuvan esikatsella tiedostoa. Jos tiedosto on videotiedosto, toisto alkaa 
automaattisesti. 

*Jos käytät rullahiiri, että nopeasti eteenpäin käännä pyörää eteenpäin tai käännä sitä taaksepäin kelata. 

 

■ Näyttö Advanced File tiedot 

 

 

 

1 Nimi Tiedoston nimi 

2 Päivämäärä ja aika Päivämäärä ja kellonaika tiedosto luotiin 

1 

2 3 

4 

1 2 

5 

6 7 
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* Näyttö voi vaihdella tiedostotyypin. 

 

5-3. Koko näytön toisto 

Kaksoisnapsauta pikkukuvan koko näytön toisto. 

Tiedostot toistetaan päivämäärä ja kellonaika, jotta ne tallennettiin / otettu. 

Vanhemmat tiedostot seuraa uudemmat tiedostot, kun pelataan. 

Klikkaamalla painiketta X poistuu koko näytön tilassa. 

 

 

 

 

1 Seek Bar Voit siirtyä paikkaan, josta haluat aloittaa toiston. 

2 Edellinen kuva Vie sinut takaisin edelliseen tiedostoon. 

3 <Play> Painike 
Paina toistaaksesi kaikki tiedostot päivämäärän ja ajan mukaisessa järjestyksessä. 
Jos napsautat painiketta esikatselu on pakomatkalla, tarkastelu lopetetaan. 

4 Seuraava tiedosto Tulee seuraavaan tiedostoon. 

5 Äänenvoimakkuuden 
säätö 

Voit säätää äänenvoimakkuutta. 

6 <Close> Painike Lopettaa toiston. 

3 Koko Koko tiedoston 

4 Leveys Tiedosto leveys (pikseliä) 

5 Korkeus  Tiedosto korkeus (pikseliä) 

6 Aika Kesto ääni-tai videotiedosto 

7 Frame Rate  Määrä ruutuja jalostettujen sekunnissa 

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

 

>>> Katso "Jos olet aktivoinut LoiLoFit varten Everio kamerasta n <kytke on PC> valikosta" in "4-1. 
Perustoiminnot "osiosta. 

 

■ <Valitse> 

Yhdistä / aseta kamera / SD-kortti / kiintolevy sinulle PC. Valitse sitten <Back-Up>-tilan <Home> näytössä ja valitse 

välilehti media (kamera / SD-kortti / kiintolevy), jonka haluat varmuuskopioida. 

Voit lisätä pikkukuvan, käytä <Valitse>, <All> painikkeita taivedä ja pudota pienoiskuvaa <Back-Up> Lokero. Kun valinta 

on valmis, napsauta <Save> tai <Next> näppäintä aloittaaksesi back-up. 

* Aseta NFTS alustettu kiintolevy (eikä FAT32 alustettu yksi) kuin back-up määränpää automaattisesti jaettu pitkän 
keston video.  

FAT32 HDD ei voida hyödyntää. 

* <All> Painiketta ei voi käyttää varmuuskopiointiin ulkoiselle kiintolevylle, joka on kytketty suoraan tietokoneeseen. 

 

 

 

6. Back-up: Tallentaminen videoita ja kuvia PC 

10 

1 2 3 5 6 

4 7 9 11 8 
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1 <BACK> Button Mene takaisin edelliseen vaiheeseen. 

2 <SEUR> Näppäintä Siirry seuraavaan vaiheeseen. 

3 Vaihe kuvakkeet Valitse askel suoraan. 

4 Media Select Tab Valitse Media paikkoja, sisältö, johon haluat varmuuskopioida. 

5 Thumbnail Klikkaa pikkukuvaa valitaksesi sen. Valittu tiedosto näkyy vaaleanpunainen kehys. 

6 <Back-up> Tarjotin Näyttää tiedostot varmuuskopioida. 

7 

Back-up Completed Ikoni 

 

Back-up-päätökseen tiedostot merkitty tällä kuvakkeella. 

8 

Automaattisesti 

DividedLong-kesto Video 

Ikoni 

 

Tämä kuvake tarkoittaa pitkäkestoisia videoita, jotka ovat automaattisesti jaettu 
kamera. 

Koska kameran spec, video tiedosto suurempi kuin 4GB automaattisesti jaetaan ja 
tallennetaan pieniä tiedostoja. 

* Tämä sovellus ei mahdollista painos, vienti, lataaminen tai luomalla sisältävät 
levyt Automaattisesti jakaa pitkän keston videoita, ilman aiemmin tukemalla niitä 
tietokoneellesi.Tällainen videoita on tuettava LoiLoFit varten Everio yhtenä liittyi 
tiedosto. Silloin siitä tulee mahdollista muokata, viedä ja ladata liittyi tiedoston, 
kuten myös luoda levyn, joka sisältää sen. 

9 <Valitse> Painike Voit varmuuskopioida valitut pikkukuvia lisää ne <Back-up> lokero. 

10 <Remove> Painike 
Voit peruuttaa varmuuskopio thumbnail valittu <Back-up> lokeroon, valitse 
pikkukuva ja napsauta <Remove> painiketta. 

11 <All> Painike 
Lisää <Back-up> lokeron kaikki tiedostot näkyvät Media Valitse välilehti alueella, 
joita ei vielä ole varmuuskopioitu. 
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Automaattisesti jakaa pitkän keston video 

Toiminto Mitä voit tehdä automaattisesti jakaa pitkän keston video 

Preview 

Kunnossa Koko näytön 

esikatselu 

<Slideshow> 

Mahdolliset kerran back-up on valmis. 

<Disk Creation> 

<Direct Disk> 

luominen 

<Export> Video 

<Upload> 

 
* Aseta NFTS alustettu kiintolevy (eikä FAT32 alustettu yksi) kuin back-up määränpää automaattisesti jakaa pitkän 

keston video. FAT32 HDD ei voida hyödyntää. 
(Katso "<eritellään Output Destination> Asetukset "osio" 15-2. Option Settings " oppia muuttamaan <Back-up Folder> 
asetukset). 

 

■ <Save> 

Kun olet lisännyt haluamasi tiedostot <Back-up> alusta napsauttamalla <Save> tai <Next> painiketta suorittaaksesi 

<back-up>. 
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■ Back-up vahvistus 

Kun varmuuskopiointi on valmis, tarkista onko tiedostot on tallennettu <Everio> välilehdellä. 

Onnistuneesti varmuuskopioidaan tiedostoja merkitään Back-up Valmistui Ikoni. 

 

 

 

 

1 
Varmuuskopioitujen File 
näyttö 

Varmuuskopioidut videoita ja kuvia näytetään oman <PC> välilehdellä. 

2 Back-up Completed Ikoni Varmuuskopioida tiedostoja Everio välilehdellä merkitään Back-up Valmistui Ikoni. 

 

 

 

  

1 2 
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■ <Delete file> 

Kun klikkaat pikkukuvaa, se näkyy vaaleanpunainen kehys osoittaa, että se on valittu. 
Kun pikkukuva on valittuna, voit poistaa tiedoston Delete-näppäintä. Kun painat Delete-näppäintä, vahvistuksen 
valintaikkuna avautuu. Tiedosto poistetaan, kun vahvistus on saatu päätökseen. 

* Vain tiedostot, jotka on varmuuskopioitu päässä Everio ja tallennettuja back-up kohdekansio voidaan poistaa. 

 

 

 

 

 

1 <Delete> Vahvistus laatikko 
Putting valintamerkki tiedosto tekee <Delete> painiketta aktiivinen, joten 
voit poistaa haluamasi tiedoston. Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa tai 
hyödynnettävä, joten käytä varovainen poistaessasi tiedostoja. 

 

  

1 
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7. <Slideshow> Jatkuva toisto videoita ja kuvia Tallennetut 

Valitse <Slideshow>-tila <Home> näytössä. 

 

 

 

 

1 <Full-Screen Playback> Voit jatkuvasti toistaa valitut tiedostot koko näytön tilassa. 

2 <View Google Earth> 

Tietojen perusteella, missä videoita tai valokuvia otettiin, satelliitti kuva 

sijainnin tarjoamien Google Earth näytetään diaesityksen aikana. 

 
>>> Katso "14. Katsella videoita ja valokuvia katselun kartta "tämän oppaan. 
 

 

7-1. <Full-Screen Playback> 

 

■ <Valitse> 

 

>>> Katso "4-2. Valitse videoita, kuvia tai ääntä "osiossa oppia valita tiedostot. 

 

Ottaa valitut materiaalit haluat työskennellä, valitse <Play> tai <Next> painiketta. 

  

1 2 
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■ <Play> 

Diaesityksen asetukset ja <OK> painiketta aloittaaksesi toiston. 

 
<Slideshow Preferences> 
Näyttää toiston asetukset näytön valitut tiedostot. 
Lisää animaatiotehosteita kuvia ja luoda <Slideshow> 
koostuu videoita, kuvia ja musiikkia, jos valitut tiedostot 
sisältävät ääni, se järjestetään järjestyksessä se valittiin. 

 

<Length Kunkin photo> 

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

* Määritä kuinka monta sekuntia yksittäistä kuvaa 
näytetään. 

 

<style> 

Alter kuvan siirtymisen vaikutuksia. 

<Cut Transition>: no siirtymisen vaikutusta. 

<Random>: Automaattinen valitsee erilaisia vaikutuksia. 

<Overlapping>: Kuvat päällekkäin siirtymisen aikana. 

 

<järjestys> 

Säädä järjestyksessä videoita, kuvia ja ääntä on pelattu. 

Kaksi tilaa asetukset, <Date Created> ja <Order valittu>, 

ovat käytettävissä. 
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8. Edit Video: Lisää ja synkronoi ääni suosikki Valokuvat ja videot 

 

8-1. <Edit Video> 

Valitse <Video Edit> tila <Home> näytöllä. 

* Tämä sovellus ei mahdollista painos, vienti, lataaminen tai luomalla sisältävät levyt Automaattisesti jakaa pitkän keston 

videoita, ilman aiemmin tukemalla niitä tietokoneellesi.Tällainen videoita on tuettava LoiLoFit varten Everio yhtenä liittyi 

tiedosto. Silloin siitä tulee mahdollista muokata, viedä ja ladata liittyi tiedoston, kuten myös luoda levyn, joka sisältää sen. 

 

■ <Valitse> 

 

>>> Katso "4-2. Valitse videoita, kuvia tai ääntä "osiossa oppia valita tiedostot. 

Valitse materiaaleja työstää ja valitse <Arrange> tai <Next> painiketta. 

 

■ <Arrange> 

Luo videoita ja kuvia musiikkia aikajanalla. 

Vedä ja pudota videoita, kuvia tai äänitiedostoja <lähde> lokeron aikajanalle ja järjestä ne haluttuun järjestykseen. 

Valitse <Auto-Edit materiaaleja tray> automaattisesti järjestää materiaaleja aikajanalla. 

Katso automaattinen editointi osiossa oppia lisää auto-editointi. 

Videon kesto, kuva-ja äänitiedostoja näkyy pituuden <Bar Length>, jonka avulla tiedät yhdellä silmäyksellä, kuinka paljon 

aikaa toiston tietyn tiedoston todellisuudessa vie. 

 

Vuonna LoiLoFit varten Everio materiaalien määrää voit työskennellä kerralla on rajoitettava, jotta varmistetaan, että 

liiallinen rasitus ei olisi laittaa CPU tai muisti tietokoneen. 

 

On mahdollista toistaa samanaikaisesti enintään: 

- 2 videotiedostoja tai kuvia 

- 2-äänitiedostoja 

- 2 ruutuihin 

* <Staff Roll> voidaan käyttää vain äänitiedostoja. 

 

Lopettaa tätä asetusta, avaa <tiedosto> → <option asetukset> → <Muu> ja poista <Limit samanaikaisten näytelmiä 

videota editing> ruutuun. 

Huomaa, että ei anneta mitään apua LoiLo inc. osa, sinun pitäisi poista tämä valinta.
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Yleiskatsaus videoeditointi näytön 

 

 

1 Aikajana Toistonäyttö Videosi toistetaan tässä. Säädä kokoa näyttö ja käännä videoita ja kuvia. . 

2 Aikajana Tool Bar 

Painikkeet vasemmalta: <Undo>, <Redo>, <Scissors tool>, <Copy aikajana bar>, 
<Erase aikajana bar>, <Move on previous>, <Frame backward>, <Play/Pause>, 
<Frame forward> , <Move on Seuraava>, <Volume>, <Timeline length>, <Speed>, 
<Zoom>, <Video Size> 

3 Aikajana Area 

Alue, jossa videon toistolle ja sijainti aikajanalla palkki näytetään kutsutaan 
aikajana-alueen. 

Pystyviiva liikettä vasemmalta oikealle toiston aikana näkyy nykyisen toistolle. 
Vihreä, sininen ja vaaleanpunainen bändit ovat aikajanalla baareja. 
Aikajanalla baarit voidaan siirtää ylös ja alas tai vasemmalta oikealle. 
Vaaka-akselilla on aika, kun pystysuora kaava osoittaa hierarkian videoita. Voit 
leikata muokata videon klikkaamalla aikajanalla baari ja säätämällä <in/out> kahvat 
puolille. 

4 Aikajana Vierityspalkki Näyttää vähentää näytön koko aikajana-alueen ja voit navigoida aikajanalle. Selaa 
asemaa näytön aikajanalla vetämällä aikajanalla vierityspalkkia. 

5 <Auto-Edit> Painike Napsauta tätä painiketta <Auto-Editing Preferences>. Kaikki videot, jotka olet 
valinnut ja sijoitetaan <lähde> lokeron automaattisesti lisätään aikajanalle. 

6 Materiaali Tiedosto Materiaali-tiedosto valittuna aikana valinnan vaiheessa. Vedä ja pudota aikajanalle 
tiedostot haluat työskennellä. 

 

5 6 

4 

3 

2 

1 
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Näppäintoiminnot 

 

 

 

 

1 <Undo> Palaa edelliseen editointi vaiheessa. 

2 <Redo> Peruuta << Kumoa> menettelyssä. 

3 <Scissors Tool> Split valittu aikajanalla baareja. 

4 <Copy Aikajana bar> Kopioi valitut aikajanalla baareja. 

5 <Erase Aikajana bar> Poista valittu aikajanalla baareja. 

6 <Volume> Säädä äänenvoimakkuutta. 

7 <Timeline Length> Säädä aikajanan pituus. 

8 <Speed> Aseta esikatselu nopeutta. 

9 <Zoom> Aseta esikatselu mittakaavassa. 

10 <Video Size> Määritä koko mieltymykset tallennetut videot. 

11 <Scale> Magnify ja vähentää aikajanalla. 

12 Aikajana Vierityspalkki Näyttää vähentää näytön koko aikajana-alueen ja voit navigoida aikajanalle. 

13 Seek Bar Näyttää nykyisen toistokohdan. 

14 Hierarkia 

Kun aikajana palkit ovat päällekkäisiä, aikajanalla palkki, joka sijaitsee enemmän 
päälle Aikajana alueen annetaan etusija toiston aikana, ja näytetään enemmän 
edessä näytön (toi valkokankaan edessä kun kasataan). Voit muuttaa järjestystä, 
jossa aikajanalla baarit kasataan ruudulla, muuttaa niiden pystysuora järjestystä 
aikajana-alueen (siirrä yksi niitä ylös-tai alaspäin). 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 

14 

13 

11 12 
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Videon koon asetukset 

Voit määrittää koon, jossa videon aiotaan säästää valitsemalla yksi koko lueteltujen avattavasta valikosta aikajanalla bar. 

 

SD NTSC 720x480 Yhteensopiva SDTV, eli Japanissa, USA 

SD PAL 720x576 Yhteensopiva SDTV eli Euroopassa 

HD NTSC 1920x1080 Yhteensopiva HDTV (1080/60i), eli Japanissa, USA 

HD PAL 1920x1080 Yhteensopiva HDTV (1080/50i), eli Euroopassa 

 

Auto-editointi toiminto 

Napsauta <Auto-Edit materiaalien tray> painiketta automaattisesti 
luoda video liittymällä yhteen kaikki materiaalit <lähde> lokerosta. 
Klikkaamalla se johtaa näyttämällä <Auto-Editing Preferences> näyttö 
(katso "7-1. <Slideshow>"). Vahvista valintasi ja <OK> lisätä 
materiaalia aikajanalla alueelle. Kun olet lisännyt aikajanalla baarit, 
voit tehdä normaaliin muokkaustilaan. 

Käyttämällä auto-editointi vaihtoehto ensin ja suorittaa 

lisämuokkaustoimintoja jälkeenpäin lyhentää tarvittavaa aikaa painos. 

 

 

Aikajana muokkaus menetelmät 

 

Vedä ja pudota tiedostot <lähde> lokerosta sijoittaa ne aikajana-alueen. 

 

Aikajana käsite 

Aikajana on kuvaajan mistä oikealle vasemmalle-aika suuntautumisen. 
Pyrittävä Bar liikkuu pitkin aika-asteikon vaaka-akselilla. Video / kuva Seek Bar nykyisin sijoitettu Aikajanalla Bar näkyy 
yläosassa Toisto Screen. 
Voit muuttaa toistoaika klikkaamalla aikaskaalassa tai vetämällä Liukusäätimen. 
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Aikajana: n toisto ja tehoalueella 

Määritä päättymisajankohdan videon 

liu'uttamalla <Out> painiketta. 

 

Toisto ja lähtö videotiedosto on 

mahdollista alueessa <0> <Out> 

painiketta.  

 

 

Kun asetat pituus aikajanalla <ei limit>, 

<In> ilmestyy painike.   

Muuta aloitusaika videon liu'uttamalla 

<In> painiketta. 

Toiston ja lähtö videotiedosto on 

alueella <In> painiketta <Out> 

painiketta. 

 

 

Aikajana bar muokkaus 

Kun klikkaat aikajanalla baari, <In/Out> kahvat näkyviin. Siirrä 
vasemmalle tai oikealle leikata videon. Voit myös käyttää 
<Scissors> työkalu jakaa videon enemmän baareja ja poistaa 
tarpeettomat segmentit tarkasti (katso "Split aikajanalla bar"). 
Vedä aikajanalla palkki siirtää sen minne haluat. 
Valitse aikajanalla baari ja painaCtrl-näppäin + oikea / vasen 
nuolinäppäinjaSiirrä aikajana palkki yhden ruudun eteen-tai 
taaksepäin.  

 

Juuri liittyä aikajanalla baarit 

Kun olet vetänyt aikajanalla baari ja liittyi siihen nimenomaan 
reunan toiseen baariin, palkki muuttuu keltaiseksi, niin että te 
tietäisitte, että kanne on saatettu onnistuneesti päätökseen. 
Vastaavasti kun säädät <In/Out> asennossa, se merkitään 
keltaisella kohokohta että toisto alue yhden pikkukuvan on 
sijoitettu 00:00:00 (alkaa tai viimeistely) pisteeseen toinen. 
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Hierarkia Aikajana-alueella 

Kun aikajana palkit ovat päällekkäisiä, aikajanalla palkki, joka 
sijaitsee enemmän päälle Aikajana alueen annetaan etusija 
toiston aikana, ja näytetään enemmän edessä näytön (toi 
valkokankaan edessä kun kasataan). Voit muuttaa järjestystä, 
jossa aikajanalla baarit kasataan ruudulla, muuttaa niiden 
pystysuora järjestystä aikajana-alueen (siirrä yksi niitä ylös-tai 
alaspäin). 

 

Aikajana bar 

Vuonna LoiLoFit varten Everio materiaalien määrää voit 

työskennellä kerralla on rajoitettava, jotta varmistetaan, että 

liiallinen rasitus ei olisi laittaa CPU tai muisti tietokoneen. 

 

On mahdollista toistaa samanaikaisesti enintään: 

- 2 videotiedostoja tai kuvia 

- 2-äänitiedostoja 

- 2 ruutuihin 

 

* <Staff Roll> voidaan käyttää vain äänitiedostoja. 

Lopettaa tämä asetus avaa <tiedosto> → <option asetukset> 

→ <Muu> ja poista <Limit samanaikaisten näytelmiä videota 

editing> ruutuun. 

Huomaa, että ei anneta mitään apua LoiLo inc. osa, 

sinun pitäisi poista tämä valinta. 

 

 

Redo liike aikajanalla bar 

 

 

Jos haluat redo aikajanalla baari liikkeen, paina 
Ctrl + Z tai napsauta <Undo> alareunassa 
näytön vasemmassa. Voit myös tehdä tämän 
toiminnon painamalla Shift + Ctrl + Z tai <Redo>. 
Varoitus: Et voi peruuttaa poistamisen 
aikajanalla palkki  

 

Split aikajanalla bar 

 

Klikkaa <Scissors tool> näyttää sakset kuvaketta 
toistolle. <Scissors Tool> voi jakaa tahansa 
aikajanalla bar. Valitse aikajanan baari haluat 
jakaa, ja valitse sakset kuvaketta suorittaa split. 
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Kopioi aikajanalla bar 

 

Valitse aikajanan baari haluat kopioida. Klikkaa 
<Copy aikajanalla bar> vuonna aikajanalla 
työkaluriviltä. 

 

 

 

Poista aikajanalla bar 

 

Valitse aikajanalla baari. Klikkaa <Erase 
Aikajanalla Bar> edustettuina roskakorikuvaketta 
poistaa aikajanalla baarissa. 

 

 

Useita valinta 

Vasen-klikkaa tyhjä paikka sisällä aikajanalla ikkunassa ja 
valitse suorakaiteen valinnan tahansa baareja haluat 
työskennellä. Voit myös tehdä monivalinta klikkaamalla kuvaa 
haluat käyttää pitämällä Shift-näppäintä.  
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Aseta ja sijoittaa tekstiä 

Voit lisätä tekstiä videon vetämällä ja pudottamalla tekstiä haluamasi tyyli <Teksti> lokeron aikajana-alueen. 

 

 

 

 

1 <text> Tarjotin 
Näyttää tekstin tyylejä. 
Vedä ja pudota tekstin tyyliä Aikajana Area lisätä tekstiä. 

2 Kuinka muokata 
tekstiä 

1. Klikkaa tekstiä aikajanalla baari Aikajana alueella. 

2. Tekstikenttään ilmestyy esikatselunäytössä. 
3. Klikkaa tekstikenttään. 
4. Nyt kirjoita teksti. 
5. Klikkaa <Enter> näppäimistön siirtyä uuden rivin. 
6. Napsauta tekstilaatikon ulkopuolelle loppuun tekstinkäsittelyä. 

Katso kohdat alla oppia, miten muuttaa tekstin tyyliä.  

 

  

1 

2 
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■ <Effects> 

Tekstin asetukset 

Voit muokata tekstiä valitsemalla tekstin toisto-tai valitse oranssi teksti aikajanalla baari aikajana-alueen, ja suorittaa 

tekstin painos. 

 

 

 

1 Tekstin tyyli Lisäasetukset 
Aseta lisäetuuksia, kuten <Transition Effects>, <font>, <koko>, 
<font Color>, <Shadow>, <Outline> ja <Fill Color>. 

2 <Transform> Vaihda asemaa videoita tai kuvia. 

3 <Brightness Adjustment> Säädä kirkkautta videoita ja kuvia. 

 

  

1 

2 

3 
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Muuta tekstin tyyli 

Valitse <Adjust> välilehti muuttaa tekstin tyyliä. 

 

 

 

1 <font> Muuta fontin Valitun osan tekstistä. 

2 <koko> Muuta fontin kokoa. 

3 <Vertical Teksti> Tarkistaminen tässä laatikossa tekee suuntaviivat tekstin pystysuoran. 

 

<Bold> Napsauttamalla tätä painiketta rohkea valitun osan tekstistä. 

 

<Italic> Napsauttamalla tätä painiketta kursivoida valitun osan tekstistä. 

 

<Underline> Napsauta tätä painiketta korostaa valitun osan tekstistä. 

 

<font Color> Muuttaa väriä valitun osa tekstiä. 

 

<Outline> Luo ääriviivat valitun tekstin ympärille. 

1 

2 

3 



35 
 

 

<Shadow> Levitä varjostus valittuun tekstiin. 

 

<Fill Color> Täytä kaikki ympärille tilaa tekstin valitun tekstin alueen nimetyn värin. 

 

<Align Left> Tasaa tekstin valitun tekstin alue vasemmalla. 

 

<Align Center> Tasaa tekstin valitun tekstin alueen keskustaan. 

 

<Align Right> Tasaa tekstin valitun tekstin alueen oikealle. 

 

<Justify> Tasaa tekstin valitun tekstin alueen reunoja tekstikenttään. 

 

<Decrease Indent> Vähennä linja sisennys paikkaan, jossa kohdistin sijaitsee. 

 

<Increase Indent> Lisätä rivi sisennys paikkaan, jossa kohdistin sijaitsee. 

 

<line Spacing> Riviväli voidaan säätää asteikolla näkyviin. 
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Aseta <Transition Effects> 

Näytön <Transition Effects> asetusten avulla voit muuttaa tapaa, jolla tekstiä, kuvia ja videoita kauttakulku yhdestä 

toiseen. 

 

Tekstin <Transition Effects> 

 

 

Vaihe 1 Valitse tekstin aikajanalla baarissa, joka haluat hakea <Transitions Effects> on. 

Vaihe 2 Napsauta alanuolta alla <Transitions Effects> otsikko. 

Vaihe 3 
Voit esikatsella jokaisen siirtymisen vaikutus asettamalla hiiren osoitin jokaisen tekstin 

siirtymävaihtoehto.  Valitse vaikutus haluat ja klikkaa sitä soveltaa. 
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Video ja kuva n <Transitions Effects> 

 

 

Vaihe 1 Valitse aikajana baari, joka haluat hakea <Transition Effects> on. 

Vaihe 2 Napsauta alanuolta alla <Transition Effects> otsikko. 

Vaihe 3 Valitse vaikutus haluat ja klikkaa sitä soveltaa. 
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Automaattinen siirtymätapatehosteita 

Stacking ja yhdistää aikajanalla baarit aikajanalla 
ikkunassa automaattisesti siirtymisen vaikutus. 

 
Liittyminen palkit automaattisesti siirtymävaiheen 

paikka, jossa palkit ovat päällekkäisiä. 

 

  

Leikkaa 
(Kauttakulku välittömästi seuraavaan näyttöön) 

 
Haalistuu sisään ja ulos vasta, kun osat ovat päällekkäisiä 

(Asteittainen siirtyminen) 

 

Kun aikajanan palkit vieressä (mutta ei päällekkäin) Cut 
Siirtymävaiheessa sovelletaan. 

 

 

Osittaisen päällekkäisyyden 1 
Miten ylempi aikajanalla palkki kauttakulkuvirrat osaksi 
alempi riippuu asennosta alemman bar. Vain osittain 
päällekkäin menevällä osalla ylemmän baaria haalistuu 
tuumaa 

 

 

Osittaisen päällekkäisyyden 2 
Vain osittain päällekkäin menevällä osalla ylemmän baaria 
häipyy. 

 

 

Saattaa olla, että siirtyminen vaikutus aikajanojen välillä ei 
tapahdu automaattisesti, jos koot videoita ja kuvia eri (kun 
koko 16:9 sekoitetaan 4:3) tai ne sijaitsevat liian kaukana 
toisistaan aikajana-alueen. 
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Kirkkaus ja muut oikaisut 

Valitse <Brightness Adjustment> vuonna <Adjust> välilehden Säädä <Brightness>, <Contrast>, <Opacity>, <Black ja 

White…>. 

 

 

1 <Brightness> Säädä kirkkautta videoita ja kuvia. 

2 <Contrast> 

Säädä ero kirkkauden välillä pimein ja kirkkain paikoista videoita ja kuvia. 

3 <Opacity> 

Säädä avoimuutta kuvia ja videoita. 

4 <Black Ja White…> 

Säädä väri videoita ja kuvia. Valitse <Black ja White>, <Sepia> ja <NO> värin muutos. 

  

1 

2 

3
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4
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Äänenvoimakkuuden säätö 

Voit manuaalisesti säätää äänenvoimakkuutta videoita ja äänitiedostoja. 
Kun napsautat aikajanalla palkki sisältää ääni, jonka määrä haluat säätää,äänenvoimakkuuden palkki ilmestyy <Adjust> 
lokero oikealla. 

 
 

 
 

1 Tilavuus Säädä äänenvoimakkuutta vetämällä äänenvoimakkuuden palkki. 

  

1 
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■ Video ja tekstin asettelu 

 

Valitse aikajanalla palkki layout jonka haluat muuttaa.  

Käyttämällä säädin Playback Screen, voit vapaasti laajentaa, kiertää ja siirtää sen näytössä. 

Voit myös säätää ulkoasun kuvat soveltamalla erilaisia <Transform> vaikutuksia, eli asettamalla kuva sisällä toinen kuva, 

kääntämällä kuvan tai kääntämällä sitä 90 °. 

 

 

 

 

 

1 Kiertää Klikkaa tästä kiertää valittua aikajanalla baareja. 

2 Asua Klikkaa tästä laajenemaan ja supistumaan valittu aikajanalla baareja. 

3 <Transform> Klikkaa tästä muuttaaksesi asettelu valitun aikajanan baareissa. 

 

  

2 1 3 
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<Transform> 

 

 

 

1 <Return On oletusarvon Palauta kaikki valitun aikajanan palkki alkuperäiseen tilaan. 

2 
<Rotate Vastapäivään 90 
keskenään 
napsautuksella>  

Kierrä vasemmalle 90 ° jokaisella napsautuksella. 

3 <Picture-in-Picture> 
Pienempi versio Valitun videon ilmestyy näyttöön. Kun napsautetaan, se siirtyy 
ylhäältä vasemmalta ylös oikealle, alhaalla oikealla, ja alhaalla vasemmalla 
järjestyksessä. 

4 <Picture-in-Picture 1/4> 
Pienempi versio valitun videon ilmestyy näytölle ja sen IS1 / 4 alkuperäisestä 
koosta. Kun napsautetaan, se siirtyy ylhäältä vasemmalta ylös oikealle, ja sen 
jälkeen alhaalta oikealla alhaalla vasemmalla. 

5 
<Picture-in-Picture> 
Puoli> 

Pienempi versio valitun videon ilmestyy näytölle ja se on 1/2 alkuperäisestä koosta. 
Kun napsautetaan, se siirtyy vasemmalta oikealle. 

 

■ Vaikutukset 

Paint <Pen> vaikutus 

Kun klikkaat <Pen> välilehden <Käynnistys> ilmestyy Playback Screen. Kun olet valinnut mieleisesi kynän väri, paksuus 

ja avoimuus, valitse <Käynnistys>. Toisto alkaa ja voit maalata vapaasti aikajanalla Playback Screen. 

 

 

 

  

1 (※ Penominaisuudet viite) 

1 2 3 4 5 
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<Pen> Ominaisuudet 

 

 

 

 

1 <Pen> Kirjoita viivoja tai teksti taas videoita ja kuvia toistetaan. 

2 <Erase> Aseta aika, jolloin linjat että olet jo piirretty <Pen> pitäisi kadota. 

3 <Delete> Poista viivat piirretään <Pen>. 

4 <Move> Siirrä rivit piirretään <Pen>. 

5 <Delete All> Poistaa kaikki olette laatinut asti. 

6 Basic Color Kirjoita valittua väriä. 

7 Väripaletin 
Asettaa oman värejä kirjallisesti. Napsauta paikka aukiolla valita värin haluat käyttää. 
Väri voi by säätää värin palkkia oikealle. 

8 <Outline> Levitä pääpiirteittäisistä maalattu linjat. 

9 <koko> Asettaa koko riviä. 

 

  

1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Moving grafiikka -<Stamp>vaikutus 

Napsauta <Effect> painiketta ja valitse <Stamp> välilehti. 

Valitse suosikkisi <Stamp>, vedä se näytön, ja käyttää sitä halutulla tavalla.  

Leima tyypit valita ovat <Spray> (leviää), <Roller> (lomakkeet riviä), <Stamp> ja <Anime> (leima joka liikkuu kuin flip 

animaatio) 

 

 

 

1 <Stamp> Tool 
Vasemmalta: <Stamp>, <Erase>, <Delete> leima, <Move> valittu leima, ja <Clear>. 
Katso R <Pen> ominaisuuksia "maalaus ja poistaminen menetelmiä. 

2 <koko> Asettaa <Stamp> kokoa. 

3 Vaihda <Stamp> 
Valitse neljä postimerkkiä: <Spray>, <Roller>, <Stamp> ja <Anime>. 

Pidä klikkaamalla Leima kuva kierrä oikealle ja vasemmalle sekä ylös ja alas. 

 

  

1 

2 

3 
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<Dubbing> 

Napsauta kopiointi lokero lisätä selostuksen videon. 

Avaa <Dubbing> lokero ja klikkaa <Recording> tallentaa ääntä nykyisessä toistolle.  

 

 

 

 

1 <Recording> Painike Napsauta aloittaa nauhoituksen nykyisen toistokohdan. 

2 <Pysäytys> Klikkaa Lopeta tallennus. 

1 2 
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Kun olet lopettanut nauhoituksen, napsauta <Confirm> painiketta välittömästi tarkistaa, mitä olet tallentanut. 
Jos haluat redo tallennusta, napsauta <Delete>. Jos haluat tallentaa ja käyttää sitä, <OK>. 
Kun olet klikannut <OK>Kopiointi Aikajana Bar syntyy Aikajana-alueella. 
Kopiointi Aikajana Bar voidaan muokata samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta musiikkia baarissa. 
Äänitteen on tavallisesti tallennettu sisään C :/ Users / käyttäjätunnus / Videot tapauksessa Windows7 ja Windows Vista, 
jaC :/ Documents and Settings / Username / My Documents / Omat videot tapauksessa Windows XP.Voit vaihtaa 
tallennuskohde kanssa <option asetukset> vuonna <tiedosto> valikossa. 

 

1 <Delete> Painike Hävitä äänitallennus. 

2 <Confirm> Painike Vahvista äänitallennus. 

3 <OK> Painike Levitä äänitallennus. 

4 Kopiointi Aikajana Bar 
Muokkaa tallennettua ääntä samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta videota,  
kuva tai musiikkia aikajanalla baarit. 

 

  

1 2 3 4 
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■ <Play> 

 

Ottaa valmiin videon editointi, olet valmis pelaamaan videon.  

Napsauta <Play> in tilassa baarissa aloittaa koko näytön toisto. 

 

 

 

Koko näytön painikkeet 

1 <Move On previous> Mene takaisin edelliseen kohtaukseen. 

2 <Play/Pause> Shift toiston ja tauon välillä. 

3 <Move On next> Siirry seuraavaan kohtaukseen. 

4 <Volume> Säädä toiston äänenvoimakkuutta. 

5 <Close> Poistu koko näytön toisto. 

 

  

1 2 3 4 5
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■ <Save> 

 

 

 

Luo videotiedosto 

Tallentaa videon, kun olet muokannut. Valitse <Save> kuvaketta tilassa baarissa. 

Valitse <Save kuten Video file> tallentaa videon tiedosto yhteensopiva pelataan PC. 

* Video ei ehkä toisteta kunnolla riippuen tietokoneen määritysten mukaan.  

 

Tallenna tiedot muokattaessa, luo projektitiedosto 

<Save Kuin Project file> luo tiedoston, joka voidaan muokata uudelleen LoiLoFit for Everio kun se on tallennettu. 

Avaa projekti tiedosto <Open> vuonna tilassa baarissa jatkamaan työtä aikaisemmin muokattu tiedosto. 

 

 

 

 

 

1 <Save> Painike Avaa Tallenna ikkunan. 

1 

2 3 
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2 <Save Kuin Project file>. Lfjproj 
Voit muokata aiemmin tallennettua tiedostoa LoiLoFit varten Everio. 
Tiedosto luotu on. Lfjproj tiedostopääte. 

3 

<Save Kuten Video file>. Wmv 

Voit tallentaa videotiedosto WMV (Windows Media Video)-muodossa, joka 
on yhteensopiva PC. 

* Video ei toista riippuen tietokoneen määritysten mukaan. 

<Save Kuin Video file>. Lfjts 
Videoita tuotettu LoiLoFit varten Everio vain oltava yhteensopivia LoiLoFit 
varten Everio. 

* Ei voi toistaa tai muokata OS tai eri ohjelmistoja. 

* Jos haluat käyttää videotiedoston avullaLoiLoFit varten Everio tulevaisuudessa, tallenna se Omat kuvat, Omat Video tai 

My Music. 

* On mahdotonta lukea tiedostoa, joka on tallennettu. Lfjts muodossa, vaikka kaksoisnapsauttamalla sitä. 

 

■ <Open> Project File 

 

 

Valitse <Video Edit>-tila <Home> näytössä ja valitse <Open>. Valitse aiemmin tallennettu projekti tiedosto (. Lfjproj) 

alkaen tiedoston valintanäyttö ja jatkaa muokkaamista mitä olet tallentanut aikaisemmin. 

 

Huomaa, että on mahdotonta avata projektin tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä kun LoiLoFit for Everio toimii. 

 

 

1 <Open> Näyttää tiedoston valintanäytössä. 

2 <Project File> Valitse projektitiedosto haluat muokata. 

2 1 
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Luominen <Direct AVCHD Disk> on saatavissa päivittää ohjelmisto. 
<Blu-Ray Disks> vain luotu maksulliseen versioon. 

9. Disk: Creating Video Disk 

 

Lisätietoja maksulliseen versioon osoitteessa http://loilo.tv/product/33/page/27 

Aktivointi vaaditaan ennen ensimmäistä käyttöä Luo levyke ominaisuutta. 

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. 

* Tämä sovellus ei mahdollista painos, vienti, lataaminen tai luomalla sisältävät levyt Automaattisesti jakaa pitkän keston 

videoita, ilman aiemmin tukemalla niitä tietokoneellesi.Tällainen videoita on tuettava LoiLoFit varten Everio yhtenä liittyi 

tiedosto. Silloin siitä tulee mahdollista muokata, viedä ja ladata liittyi tiedoston, kuten myös luoda levyn, joka sisältää sen. 

 

Luominen <AVCH> levy on saatavissa päivittää ohjelmiston.  

 

9-1. Luo <AVCHD, <levy>, <DVD> tai <Blu-Ray Disk> 

 

>>> Katso TiO olet aktivoinut LoiLoFit varten Everio kamerasta n <kytke on PC> valikosta "in" 4-1. 
Perustoiminnot "osiosta. 

 

Valitse <levy>-tila <Home> näytössä ja valitse levyn haluat luoda levyltä valikosta. 

 

 

 

 

http://loilo.tv/product/33/page/27
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<AVCHD Disk> Luo levy yhteensopivia laitteita, jotka pystyvät pelaamaan AVCHD levylle. 

<Direct AVCHD Disk> Luo AVCHD levy suoraan Everio. 

<Play AVCHD Disk> 
Pelaa AVCHD levy on luotu LoiLoFit varten Everio.  
* AVCHD levyjä luotu muiden ohjelmistojen ja laitteistojen eivät pelaa. 

<DVD> Luo levy, joka voidaan toistaa PC tai DVD-soitin.  

<Blu-Ray Disk> Luo levy, joka toistaa laitteissa yhteensopiva Blu-ray-levyjä. 

<Direct Blu-Ray Disk> Luo Blu-Ray levyn suoraan Everio. 

 

Jos kokoelma asetettu siellä on mukana automaattisesti jakaa pitkän keston video, tätä toimintoa ei voi käyttää. 

Jos näin on asia, noudata alla olevia ohjeita: 

(1) Suorita back-up (katso "6-1. Back-up"). 

(2) Leikkaa kaikki kohtaukset, jotka ovat tarpeettomia (katso "Järjestä"-osiossa "8-1.Edit Video"). 

(3) Save mitä olet luonut. Lfjts muodossa (kts. "Tallenna"-osiossa "8-1.Edit Video"). 

(4) Valitse. Lfjts muoto luodessasi standardi levyn. 

* Huomaa, että josAVCHD levy (4.7GB DVD), on mahdollista polttaa noin 30 minuutin pituinen video. Jos video on 

pidempi, ota leikkaa tarpeettomat kohtauksia <Video Edit> tilassa(Katso "Järjestä"-osiossa "8-1.Edit Video"). 

 

 

■ <Valitse> 

 

>>> Katso "4-2. Valitse videoita, kuvia tai ääntä "osiossa oppia valita tiedostot. 
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■ <Arrange> 

Vedä ja pudota videon materiaalien soittolista <lähde> lokerosta.  

Video materiaalit poltetaan siinä järjestyksessä näytössä. 

Vedä ja pudota kohteita soittolistan järjestää niitä. 

Kun olet valmis, aseta levy asemaan ja napsauta <Luo disk> painiketta. 

 

 

 

1 <asema> Valitse asema levy kirjoitetaan. 

2 <Usable Disk Space> Näyttää käytettävissä levyn kapasiteetti. 

3 <Peruuta> Poista videoita kokoelma luettelosta. 

4 <Check-in> 
Jos poistat check-in merkin vieressä olevaan ruutuun videon luettelossa, sitä ei voida 
polttaa levylle. 

 

  

1 2 3 

4 
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■ <Luo Disk> 

Valitse haluamasi suunnittelu levyn otsikko näytössä taustamusiikkia kuunnella kun otsikko on näytössä, ja paljon muuta. 

(Jos AVCHD levy, <Menu Design> näyttö ei tule näkyviin.) 

 

 

 

1 <Menu Design> Muuta valikon suunnitteluun levyn olet tekemässä. 

2 <Preview> Esikatselu-valikko ja kohtauksia. 

3 <title> Aseta nimi otsikon näkyy valikossa näytöllä. 

4 <Title Size> Koon säätäminen otsikon tekstin. 

5 <BGM> Valitse BGM pelata kun valikkoruutu on näkyvissä. 

6 <Change Background> Muuttaa tausta. 

7 <Volume Label> Aseta nimi levylle. 

8 <Luo Disk> Suorittaa levyn luomiseen. Palaminen voi kestää jonkin aikaa. 

 

  

2 

8 

1 

3 

4 

5 6 7 
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■ <Play> 

 

Klikkaa <Play> esikatsella videoita järjestyksessä ne 

kirjoitetaan levylle. Numero näytön yläreunaan kertoo 

missä järjestyksessä videoita näytetään. Suosittelemme, 

että tarkistat tilauksen ennen luomista levylle. 

 

 

Luominen <Direct AVCHD Disk> on saatavissa päivittää ohjelmisto.  

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

 

>>> Katso "Jos olet aktivoinut LoiLoFit varten Everio kamerasta n <kytke on PC> valikosta" in "4-1. 
Perustoiminnot "osiosta. 

 

Valitse <Luo Suora AVCHD Disk>, <Direct Blu-Ray Disk> alkaen <Home> näytössä, kun Everio (tai muuta mediaa liitetyt 

laitteet) on kytketty tietokoneeseen. Videoita polttaminen listataan automaattisesti. 

Levyt luotu tätä ominaisuutta ei ole uutta sisältöä lisätään myöhemmin. 

Toista luoda levyn, jos kaikki sisältö valitsemasi eivät mahdu yhdelle levylle. 

 

Jos kokoelma asetettu siellä on mukana automaattisesti jakaa pitkän keston video, tätä toimintoa ei voi käyttää. 

Jos näin on asia, noudata alla olevia ohjeita: 

(1) Suorita back-up (Katso E6-1. Back-up "). 

(2) Leikkaa kaikki kohtaukset, jotka ovat tarpeettomia (katso "Järjestä"-osiossa "8-1.Edit Video"). 

(3) Save mitä olet luonut. Lfjts muodossa (kts. "Tallenna"-osiossa "8-1.Edit Video"). 

(4) Valitse. Lfjts muoto luodessasi standardi levyn. 

* Huomaa, että josAVCHD levy (4.7GB DVD), on mahdollista polttaa noin 30 minuutin pituinen video. Jos video on 

pidempi, ota leikkaa tarpeettomat kohtauksia <Video Edit> tilassa(Katso "Järjestä"-osiossa "8-1.Edit Video"). 
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■ <Arrange> 

Vedä ja pudota kohteita järjestää niiden luettelo. 

Kun olet valmis, valitse <Luo Disk> tai <Next> painiketta. 

 

 

■ <Luo disk> 

 

>>> Katso "9-1. Luominen <AVCHD Disk>, <DVD> tai <Blu-Ray Disk> " 

 

>>> Katso "9-1. Luominen <AVCHD Disk>, <DVD> tai <Blu-Ray Disk> " 

 

9-3. <Play AVCHD Disk> 

 

■ <Play> 

Aseta <AVCHD Disk> tietokoneellesi levyasemaan ja käyttöönotto LoiLoFit varten Everio. 

Valitse levy-kuvake vaiheesta kuvakkeita ja valitse <Play AVCHD Disk> näyttää sisällön <AVCHD Disk> luettelona. 

 

Klikkaa <Play> aloittaa koko näytön toisto. UFD 2,5 ei tue Windows XP, joten se ei ole mahdollista pelata AVCHD levy. 

* Riippuen toimintaympäristöstä, saattaa käydä niin, että UDF 2.5 ajuri asennetaan teitä tietokoneeseen. 

Jos on mahdotonta pelata levylle, kokeile kaupallinen levy soittimen ohjelmiston tai kokeile pelata levy, joka tukee 

AVCHD (eli Blue-ray-tallennin). 

* Tämä toiminto on yksinkertainen, joten vain AVCHD levyjä, jotka on luotu LoiLoFit for Everio on mahdollista pelata. 

Se ei myöskään ole mahdollista pelata nimikevalikkoon.  

  

■ <Play> 
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10. <Export> Vienti Videot ja ota ne mukaasi 

* Tämä sovellus ei mahdollista painos, vienti, lataaminen tai luomalla sisältävät levyt Automaattisesti jakaa pitkän keston 

videoita, ilman aiemmin tukemalla niitä tietokoneellesi.Tällainen videoita on tuettava LoiLoFit varten Everio yhtenä liittyi 

tiedosto. Silloin siitä tulee mahdollista muokata, viedä ja ladata liittyi tiedoston, kuten myös luoda levyn, joka sisältää sen. 

 

10-1. Vie videotiedosto 

Klikkaa <Export> tilassa <Home> näytössä ja valitse <WMW output> taitteesta-valikosta. 

Koska vientiä iPhone, iPad, katso "10-2. Näytä iPhonen, iPadin "-osiossa. 

 

 

 

 

1 <Export >-Painike Näyttää <Video Conversion Valikko>. 

2 <Video Conversion Valikko> Valitse viennin muodossa. 

 

  

1 2 
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■ Valitse 

 

>>> Katso "4-2. Valitse videoita, kuvia tai ääntä "osiossa oppia valita tiedostot. 

Kun olet valmis, valitse <Save> tai <Next> painiketta. 

 

■ Tallenna 

Valitse tallennuskohteen vientituotteiden videon. 

 

<Export> VarteniPhone, iPad tukee vain maksulliseen versioon. 

10-2. Näytä iPhonessa, iPadissa 

 

Klikkaa <Export> tilassa <Home> näytössä ja valitse <iPlone> tai <iPad> taitteesta-valikosta. 

Mitä Vienti WMV, katso "10-2. Näytä iPhonen, iPadin "-osiossa. 

* Saat lisätietoja maksettu versio osoitteessa http://loilo.tv/product/33/page/27 

 

■ Valitse 

 

>>> Katso "4-2. Valitse videoita, kuvia tai ääntä "osiossa oppia valita tiedostot. 

Ottaa valitut tiedostot vientiä, valitse <Save> tai <Next> painiketta. 

 

■ Tallenna 

 

Voit nimetä vientimaa. Kun olet vienyt 

tiedostoja, siirrä ne kannettavaan laitteeseen 

iTunesin kanssa. 

 

 

  

http://loilo.tv/jp/product/33/page/27
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11. <Upload> Jaa Perhe ja ystävät 

* Tämä sovellus ei mahdollista painos, vienti, lataaminen tai luomalla sisältävät levyt Automaattisesti jakaa pitkän keston 

videoita, ilman aiemmin tukemalla niitä tietokoneellesi.Tällainen videoita on tuettava LoiLoFit varten Everio yhtenä liittyi 

tiedosto. Silloin siitä tulee mahdollista muokata, viedä ja ladata liittyi tiedoston, kuten myös luoda levyn, joka sisältää sen. 

 

11-1. YouTube <Upload> 

 

>>> Katso "Jos olet aktivoinut LoiLoFit varten Everio kamerasta n <kytke on PC> valikosta" in "4-1. 
Perustoiminnot "osiosta. 

 

Napsauta <Upload> kuvaketta <Home> näytössä ja valitse <YouTube> taitteesta-valikosta. 

* Jos sinulla ei ole YouTube-tiliä, siirry YouTube-sivustolle ensimmäinen ja rekisteröidy käyttäjäksi. 

 

 

 

 

1 <Upload> Painike Näyttää <Upload> valikosta. 

2 <Upload> Menu 
Valitse <Upload> kohde. 
(Rekisteröidy tilille ennen lähettämistä video). 

 

>>> Katso "4-2. Valitse videoita, kuvia tai ääntä "osiossa oppia valita tiedostot. 

Ottaa valitut tiedostot ladata, valitse <YouTube> tai <Next> painiketta. 

 

 

■ Valitse 

1 2 
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Valitse ensin ladattava tiedosto. Seuraavaksi klikkaa <YouTube> 
tai <Next> painiketta niin, että YouTube login ikkuna olisi 
näkyvissä. 

 

1. Anna YouTube tunnus ja salasana. 

 

 
 
 

2. Anna tietoja videon ja <OK> ladata sitä. 
 

 
 
 

3. Tarkista mitä olet ladannut YouTubeen. 
 

· Kirjaudu sisään YouTubeen. Kun olet klikannut 

käyttäjätunnuksen, näyttöön tulee oikealla näkyy. Valitse "Video 
Manager", joka on merkitty musta ympyrä kuvaa.  
 
  

 
 

· Niinpä "kuvat"-näyttö tulee näkyviin. Täältä voit tarkistaa, mitä 
videoita olet ladannut YouTubeen. 
 

 

 

Jos et voi kirjautua YouTube 

Voisi käydä niin, että vaikka sinulla on YouTube-tili, et voi kirjautua sisään Jos näin on, katso sivuston alla: 

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

■ Lisää 

http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube
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12. Suorita Back-up kautta WiFi 

 

12-1. <Easy Storage>  

 

■ Liitä kamera WiFi 

Ennen varmuuskopioida tietokoneeseen, yhdistä kamera WiFi. 

Liitä tietokone ja kamera samaan lähiverkkoon. Katso kameran käyttöoppaasta lisätietoja. 

 

■ Back-up langattomasti 

Käyttämällä <Easy Storage> avulla voit varmuuskopioida kameran tiedot tietokoneen kautta WiFi ilman tarvetta käyttää 

kaapelia. 

* Tiedostot on säilytettävä paikassa, joka on asetettu <Back-Up Folder> kohde <option asetukset>. 

* Huomaa, että langaton back-up vie enemmän aikaa, koska tiedonsiirto nopeus langattomasti on hitaampi kuin 

käytettäessä kaapelilla. Riippuen toimintaympäristön tietokoneeseen, se voi kestää jopa 10 kertaa pidempään. 

* Huomaa, että säästävä prosessi voi olla onnistunut, jos tietokone putoaa lepotilaan <Easy Storage> prosessi on ajaa. 

 

1. Asenna LoiLoFit for Everio tietokoneeseen. 

 

2. Valitse <Easy Storage> kameran valikosta. Katso kameran 

käyttöoppaasta lisätietoja. 

 

Jos Windows on turvahälytys näkyy, valitse "Salli Access"-ruutuun. 

 

Katso palomuurin Kolmannen osapuolen ohjelmisto "osassa tämän 

käyttäjän käsikirja oppia McAfee ja Norton asetukset, 

  

3. Kun back-up alkaa, tietoja näytetään Everio n ilmapallo system tray. 
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4. Hiiri kuvaketta system tray aikana back-up nähdä arvioitu jäljellä oleva 

aika kunnes back-up loppuun. 

 

 

5. Kun back-up päättyy, tietoa sen valmistumisen näytetään Everio n 

ilmapallo system tray.  

 

Tarkista verkkoasetukset, jos <EasyVarastointi> ei käynnistys. 

Vahvista ne, mene Ohjauspaneeli -> Verkko ja Internet -> Verkko-ja jakamiskeskus, jossa aktiivinen verkot näkyvät. 

Muuta asetuksia kotiverkkoon tai työpaikkasi verkkoon.  

 

Koska <Easy Storage> ei toimi julkisessa verkossa, on syytä vaihtaa asetuksia joko Koti tai Työ verkkoon. 
 

 

 

Et voi käyttää <Easy Storage> jos et ole sallittua käyttää sovelluksen Windows Security Alert näyttö.  

Muuta Windowsin palomuurin asetuksista <Easy Storage>.  

 

Jos olet asentanut muita tietoturvaohjelmisto, saatat joutua ottamaan yhteyttä valmistajaan tuki asetus muuttuu. 

 

Windows7 

1. Aktivoi Ohjauspaneeli ja napsauta "Järjestelmä ja suojaus". 

 

 

■ ei voi käyttää <Easy Storage>? Vahvista verkkoasetukset 

■ ei voi käyttää <Easy Storage>? Vahvista Windowsin palomuurin asetukset 
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2. Napsauta Windowsin palomuuri. 

 

 

3. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta, klikkaa "Salli 

ohjelman tai ominaisuuden Windowsin palomuurin läpi". 

 

 

4. Klikkaa "Muuta asetukset". Mistä jotta "Camera Watcher" 

ohjelmista ja ominaisuuksien luettelo. 

Klikkaa OK loppuun asetukset. 

 

 

 

Windows Vista 

1. Aktivoi Ohjauspaneeli ja klikkaa "Security". 

 

 

2. Klikkaa "Ota Windowsin palomuuri käyttöön tai pois".  
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3. Etsi Poikkeukset-välilehti. Valitse ohjelma luettelosta Mistä jotta 

"Camera Watcher". <OK> Loppuun asetus. 

 

 

 

Windows XP 

1. Aktivoi Ohjauspaneeli ja klikkaa "Security Center". 

 

 

2. Klikkaa "Windowsin palomuuri". 

 

 

3. Etsi Poikkeukset-välilehti. Valitse ohjelma luettelosta, tarkista 

jotta "Camera Watcher". <OK> Loppuun asetus. 
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13. Broadcast videosi World on Ustream 

 

13-1. Reaaliaikainen lähetys on Ustream 

 

■ Liitä kamera WiFi 

Ennen lähetykset tietokoneesta, kytke kamera WiFi. Varmista, että sekä kamera ja tietokone on kytketty samaan 

lähiverkkoon. 

 

Katso käyttäjän käsikirja oppia, miten voit liittää kameran WiFi. 

 

■ Luo Ustream tili 

 

Tarvitset Ustream tilin suora lähetys. 

Luo tili noudattamalla ohjeita Ustream verkkosivuilla.  

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

 

Varovaisuus 

Emme vastaa kyselyihin miten useUSTREAM. 

Olkaa hyvä tiedustella Ustream suoraan. 

 

 

Asenna Ustream Producer 

 

  

Asenna Ustream Producer noudattamalla ohjeita USTERAM 

verkkosivuilla.  

http://www.ustream.tv/producer 

 

Varovaisuus  

Emme vastaa kyselyihin Ustream Producer. 

Kysy Ustream suoraan.  

http://www.ustream.tv/login-signup
http://www.ustream.tv/producer
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Aloita lähetykset 

Aseta ensin kameran.  

  [Camera]  

Aktivoi Indoor seuranta  

Sisällä WiFi valikosta Indoor Seuranta aktivoi se.  

 

* On tarpeen vahvistaa etukäteen, että kameran asetukset antaisi yhteyden WiFi LAN.  

Katso käyttöohjeesta lisätietoja siitä, miten kamera kytketään WiFi. 

[Camera] 

 

Odota kuva tulee näkyviin.  

Odota sekuntia kuva tulee näkyviin kameran LCD-näyttö. 

* Jos näyttöön tulee virheilmoitus, se tarkoittaa, että joko WiFi jakaminen asetukset eivät ole täydellisiä 

tai ne ovat väärässä. Katso kameran käyttöoppaasta lisätietoja.  

 

Jos käytät Windows PC, noudata ohjeita.  

 

[Win] 

Aktivoi Ustream Producer. 

Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

 

[Win] 

 
Lisää kamera Ustream Producer. 

Napsauta "Add Camera Shot"-painiketta ja valitse "Lisää Everio WiFi video Shot" listasta.  

 



66 
 

 

[Win] Kameran Login  

Salasana on tarpeen näyttää kuvaa kamerasta. Lisättyäsi kamera, syötä kameran käyttäjätunnus ja 

salasana login screen ja <OK>.  

 

Alkuperäinen Käyttäjätunnus: Everio 

Alkuperäinen salasana: 0000  

 
 

[Win] Odota, kunnes kuva näkyy Ustream Producer. 

Napsauta kameraa.  

Videot näkyvät esikatseluikkunassa.  

 

Varovaisuus 

Jos virhe eli katkaisua, korjata virheen syy ja käynnistä Ustream Producer. Kun virhe on ilmestynyt, 

ääni ja video ei voi toistaa, ellei Ustream Producer käynnistetään uudelleen.  
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[Win] Äänen toisto  

Voit toistaa ääntä kamerasta, lisää "Everio Audio Shot" alkaen "Camera Shot".  

 

 

[Win] Valitse Ääni  

Kun olet valinnut videon, valitse "Everio Audio Shot" From ääni merkin oikealla puolella. 

Nyt "Everio Audio Shot" on lisätty, kamera on valmis lähettää sekä ääntä ja videota samanaikaisesti. 

Koska audio-ja video toimia itsenäisesti, on myös mahdollista käyttää Ustream yhdessä lisälaitteiden, 

kuten mikrofoni. 

[Win] Napsauta "Start Broadcasting"-painiketta aloittaa lähetykset Ustream. 
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14. Katso videoita ja valokuvia samalla katseleminen Kartta  

 

14-1. Näytä Google Earthissa 

Tietojen perusteella, missä videoita tai valokuvia otettiin, satelliitti kuva sijainnin tarjoamien Google Earth näytetään. 

* Tätä toimintoa voidaan käyttää videoita ja valokuvia, jotka sisältävät tietoja kuvauspaikan.  

 

 

 

■ Kuinka asentaa Google Earth 

Siirry http://www.google.com/earth/index.html ja lataa uusin Google Earth. Tuplaklikkaa sovelluksen aloita asennus.  

* Et välttämättä pysty lataamaan Internet Explorer 7. Tällaisessa tapauksessa asenna Google Inc. selaimen - Google 

Chrome - ja sitten ladata Google Earth.  

* Tiedustele Google Inc. yksityiskohdista käytöstä Google Earth. 

 

 

  

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

 
Video ja kuva tiedostoja, jotka sisältävät sijaintitietoja. 

 

Video ja kuva tiedostoja, jotka sisältävät 

sijaintitietoja on merkitty GPS kuvaketta 

vasemmassa alakulmassa niiden 

pienoiskuvat.  

 

* Tiedostot ilman sijaintitietoja ei näy 

kalenterin lokeroon. 

 
 

 

>>> Katso "4-2. Valitse videoita, kuvia tai ääntä "osiossa oppia valita tiedostot. 

 

■ Toisto 

 

1. Valitse tiedosto ja napsauta <Playback> tai <Next> 

painiketta.  

 

 

 

2. Säädä asetukset <Slideshow asetukset> ikkunassa. 

Katso "7-1. Koko näytön toisto "osiosta. <OK> Kun olet 

valmis.  
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3. Google Earthin aktivoituu automaattisesti ja näyttää 
tiedot kuvauspaikan.  

 

 

4. Kuten videoita ja valokuvia jatka leikkiä LoiLoFit for 

Everio, Google Earth näyttää tallennuksen sijaintitietoja 

jokaisen tiedoston.  

Napsauta <Next> painiketta LoiLoFit for Everio n 

esikatselunäytössä jatkaa esikatselu seuraavaan video 

tai kuva. Google Earthin myös edetä paikkaan, joka 

liittyy video tai valokuva, joka on parhaillaan näkyvissä.  

 

 

5. Kun Google Earth on aktivoitu, viesti oikealle ilmestyy 
joka kerta uuden videon tai valokuvan alkaa olla 
esikatsella LoiLoFit varten Everio. Jos klikkaat "Always 
Run", viesti ei enää näy. 
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■ Tallenna 

Kartta tiedot (kmz) tiedosto katsella Google Earth voidaan tallentaa LoiLoFit varten Everio. 

Napsauta <Save> kuvaketta näytön yläreunassa pelastaa. 

Tallenna tiedosto karttatietoja (kmz)-muodossa, nimeä tiedosto ja valitse <Save> painiketta loppuun säästämistä. 

 

 

* Klikkaa <tiedosto>→<option Asetukset>→ <Muu> → <Map 

Tiedosto asetukset>  

Jos sisään <Käytä GPS Video tracking> laatikko, GPS-seuranta 

tiedot tallentuvat video tallennetaan kartan tietoja.  

Jos poistat tämän ruudun vain alkaa sijainnista video 

tallennetaan.  

 

Katso kohta alla oppia, miten tarkastella karttatietoja 
(kmz)-tiedoston, joka sisältää GPS-seurantatiedot. Kysy Google 
Inc. joitakin lisätietoja siitä, miten käyttää Google Earth. 
  

 
 

 

■ Katso KMZ tallennettuja tietoja Google Earth 

* Tiedustele Google lisätietoja siitä, miten käyttää Google Earth. 

 

1. Google Earth, klikkaa <Open> vuonna 

<tiedosto> valikossa. 

 

 

2. Valitse tiedosto sen tallennettuun sijaintiin ja 

valitse <Open>.  
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3. Tiedot näkyvät alla <Places>. Napsauta 

<Sightseeing Tour> painiketta ja sovellus 

siirtyy sijainti kartalla missä tiedosto on 

tallennettu.  

 

4. Kaksoisnapsauttaminen nimeä tietojen 

<Places> jotta Google Earth siirtyisi sijainti 

kartalla missä tiedosto on tallennettu. 

 

5. Valitse tiedot, jotka on kolme punaista 

painiketta kuvakkeen sen nimen edessä. 

Klikkaa <Sightseeing Tour>, niin että sovellus 

etenisi mukaan alkuperäinen reitti. 
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15. Option Settings 

 

15-1. <tiedosto> Menu 

 

 

 

<tiedosto> 

<option Asetukset> 
Katso 15-2. Option Settings "yksityiskohtia. 

 
<Close LoiLoFit varten Everio> 
Sulje LoiLoFit for Everio. 

<edit> 

<valitse All> 
Valitse kaikki pikkukuvat, aikajana baareja jne. 

 
<Undo Selection> 
Poista pikkukuvat, aikajana baareja jne. 

<View> 
<Refresh> 
Refresh näyttää uusimman päivityksen videoita, kuvia ja musiikkia kalenteriin.  

<help> 

<Open Manual> 
Avaa käsikirja (pääsy LoiLo verkkosivuilta viimeisin versio käsikirja). 
 
<Support> 
Vie sinut tukisivuston. 
<Check For Updates> 
Näytöt luettelo uusimmat päivitykset. 
 
<Version Tiedot> 
Näyttää versiotiedot. 
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15-2. Option Settings 

 

 

 

<Recording> 

Säädä tallennusasetuksia: 
<Save Folder> / <Save väliaikaisen folder> 
 
<Recording Muodossa (WAV(PCM), WMA )> 
ACC tallennus on saatavilla maksullinen versio vain. 
 
<Audio Bit-rate>  
Lisääntyvä bittinopeus tuottaa korkealaatuista ääntä, vaan liittyy myös laajentumisen 
tiedoston kokoa. 

<Advanced Asetukset> 

 

<Safe Mode> 

Jos laatu esikatselu ei ole sileä tarpeeksi ja nykii kun katsellaan tietokoneella, kokeile laittaa 

sekin <Safe tilassa box> vuonna <option asetukset>, mikä johtaa alentaa kuvanlaatu toiston 

aikana. Sitten videon pitäisi toimia sujuvasti. 

Vaikka kuvan laatu esikatselun aikana alenee, alkuperäinen resoluutio video tallennetaan 

tietokoneeseen ei vaikuta. 

 
<Sisäänrakennetun Codec> 
H.264 koodekki pienentää kuvanlaadun esikatselun aikana vähentää taakkaa 
tietokoneeseen. 

Kun kuva ei pelaa sujuvasti, tarkista laatikon alempaan toiston laatua.  

Alentamalla kuvanlaatu keventää tietokoneen ja voi johtaa tasaisemman toiston videon. 

 

<Network> 

Jos se vie liikaa aikaa kirjautua YouTubeen, poista <Detects välityspalvelinasetukset 

automatically> laatikko nopeuttaa prosessia. 
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<eritellään Output 
Destination> asetukset 

<Back-up Folder> 

Muuta tallennuskohde kamerasta, SD tai HDD tietokoneeseen. Tai toisinpäin, kun olet 

valinnut SD, kamera tai kiintolevylle uusi tallennuskohde, tiedostot oli aiemmin tallennettu 

tietokoneeseen, joka kopioidaan tähän kohteeseen. 

<License> Katso lisenssitiedot. 

<Kieli> Muuta näytön kieli. 

<Muu> 

<Ensimmäinen Päivä week> 

Kalenterin menetelmää voidaan asettaa alkaa <Sunday> tai <Monday>.  

<Local Folder Display> 

Voit määrittää, näytetäänkö videoita, kuvia ja musiikkia <My Music>, <My Pictures> 

kansioita <Calendar>. 

<USB START-UP asetukset> 

Tarkastus <Authorize> ruutuun mahdollistaa LoiLoFit varten Everio automaattisesti 

käynnistyksen, kun liität kameran USB.  

<Map Tiedosto asetukset> 

<Käytä GPS Video tracking> ominaisuus luoda kartan tiedoston. 

 

Vuonna LoiLoFit varten Everio materiaalien määrää voit työskennellä kerralla on rajoitettu. 

On varmistettava, että liiallinen rasitus ei olisi laittaa CPU tai muisti tietokoneen. 

 

On mahdollista toistaa samanaikaisesti enintään: 

- 2 videotiedostoja tai kuvia 

- 2-äänitiedostoja 

- 2 ruutuihin 

* <Staff Roll> voidaan käyttää vain äänitiedostoja. 

 

Lopettaa tämä asetus avaa <tiedosto> → <option asetukset> → <Muu> ja poista <Limit 

samanaikaisten näytelmiä videota editing> ruutuun. 

Huomaa, että ei anneta mitään apua LoiLo inc. osa, sinun pitäisi poista tämä valinta. 
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16. Pikanäppäimet 

Täällä selitämme muutamia pikanäppäimiä, joita voidaan käyttää LoiLoFit varten Everio. 

 

Välinäppäin 

 

Aikajana Play / Pause 

 

Vasen nuolinäppäin 
 

Koko näyttö Mene takaisin tiedosto 

Aikajana Palaa takaisin runkoon 

Kuvaesitys Mene takaisin tiedosto 

 

Oikea nuolinäppäin 
 

Koko näyttö Seuraava kuva 

Aikajana Advance runko 

Kuvaesitys Seuraava kuva 

 

Poista avain 
 

Aikajana Bar 
Poista tiedostot on 
varmuuskopioitu 

 

ESC-näppäin 
 

Koko näyttö Poistu koko näytön 

 

Ctrl + vasen tai oikea 

nuolinäppäin tai  
Aikajana Bar 

Siirrä kehys-kehyksen 
Aikajana Bar 

 

Control + Z näppäin 
 

Aikajana Bar 
Mene takaisin 
alkuasentoon 

 

Vaihto + Ctrl + 

Z-näppäintä  

Aikajana Bar Tehdä uudelleen 

 
Ctrl + näppäin  Valitse tiedostot Valitse kaikki tiedostot 
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17. Toimintaympäristö 

 

 Toisto / Back-up Videon editointi / Disk luominen / lähettäminen / toisto (1080p) 

OS 

Windows ® XP Home Edition / Professional (esiasennettu versio, SP3) 

Windows Vista ® Home Basic / Home Premium (32-/64-bittinen esiasennettu versio, SP2) 

Windows ® 7 Home Premium (32-/64-bittinen esiasennettu versio SP1) 

CPU 

"Intel ® Core ™ 2 Duo 2 GHz ja nopeammin 

(* Kun toistetaan 1080p-tilassa: Intel ® Core ™ 2 Duo, Intel ® Core ™ i-sarjan Duo 3 GHz)]] ja nopeammin, 

tai Intel ® Core ™ 2 Quad, Intel ® Core ™ i-sarjan Quad 2GHz ja nopeammin ) 

Muisti 2GB tai enemmän 

GPU 

NVIDIA ® GeForce 6000-sarja tai 

uudempi 

ATI Radeon9600 tai uudempi 

Intel 965 tai uudempi 

NVIDIA ® GeForce8000 sarja tai uudempi (lukuun ottamatta 

8800GTX, 8300) ATI RadeonHD2000 tai uudempi (lukuun 

ottamatta 2900) 

Intel G45or myöhemmin 

VRAM 256 tai enemmän 

Muut 

Microsoft.NET Framework 3.5sp1 on installed.To muokata ja toistaa videoita on suositeltavaa käyttää PC 

varustettu Intel ® Core ™ i7 (Quad) CPU.To toistaa AVCHD levyjä Windows XP, UDF2.5 on tarpeen. 

* Videot, jotka on tallennettu, kun kamera toimi progressiivisessa tilassa ei voi muokata. 
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18. Yhteensopivat tiedostomuodot 

 

Syöttö 

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

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

Kuva ". Jpg", ". Jpeg", ". Png" 

 

Ulostulo 

Video ". Wmv", ". Lfjts" (LoiLo n alkuperäinen muoto), ". M4v" 

Audio- ". Wma", ". Wav", ". Aac" 

 

 

 

* 1: Yhteensopiva maksulliseen versioon vain. 

* 2: Koska käytössä on OS koodekki, audio luisto saattaa esiintyä riippuen ympäristöstä. Jos koet liukumista, käytä wav 

muotoa sijaan. Mp3. 

 

* Tämä asiakirja on nykyinen vuodesta 19 March 2013, Tiedot käsikirja ei välttämättä 

parhaiten ajan tasalla tietoa. 

 

* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. 

 


