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1. Co można zdziałać z LoiLoFit for Everio 

 

Zapisz filmy lub zdjęcia z kamery na komputerze 

 
Zapisz filmy i zdjęcia do komputera. 18 

 

Oglądaj filmy i zdjęcia 

 Odtwórz wideo i zdjęć w trybie pełnoekranowym na komputerze. 23 

 

Łatwa edycja wideo 

 

Wybierz pliki do edycji i skorzystaj z fukncji auto by utworzyć wideo lub wyedytuj wszystko 
samodzielnie. 

25 

 
Stwórz film, jakiego nawet profesjonalista by się nie powstydził! Dodaj tekst, BGM i efekty! 33 

 

Stwórz dysk wideo 

 
Tworzenie dysku wideo.  
* Blu-Ray tworzenie dysku obsługiwana tylko przez wersji płatnej oprogramowania 

50 

 

Tworzenie dysku bezpośrednio z Everio. 
* Blu-Ray tworzenie dysku obsługiwana tylko przez wersji płatnej oprogramowania 

54 

 

Konwertuj film 

 
Konwersja do pliku wideo. 56 

 

Zobacz na iPhone, iPad. 
* Obsługiwane tylko w wersji płatnej oprogramowania 

57 

 

Podziel się filmem z rodziną i przyjaciółmi 

 Batch przesłać do YouTube. 58 
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2. Pierwsze kroki z LoiLoFit for Everio 

 

2-1. Jak zacząć 

 

Po zakończeniu procesu instalacji LoiLoFit for Everio jego 
ikona pojawi się na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę, aby 
uruchomić program. 

 

Aktywacja jest wymagana w przypadku korzystania LoiLoFit for Everio po raz pierwszy. 

Należy postępować zgodnie z instrukcją na ekranie. 

 

2-2. Jak zamknąć 

 

Przycisk X w prawym górnym rogu ekranu zamyka 

aplikację. 
 

Od lewej: zminimalizować · zmniejszyć ekranu · Zamknij 
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3. Zarys ogólny LoiLoFit for Everio 

 

3-1. Tryby i funkcje 

 

 

 
 

  
7 8 9 10 6 

1 2 3 4 5 
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1 Pasek menu Wyświetla m. in. ustawienia zaawansowane i instrukcję. 

2 Informacja o trybie Wyświetla aktualny tryb. 

3 Przewodnik Wyjaśnia, co zrobić dalej. 

4 Pasek trybu Wybierz tryb. 

5 Rozwijane menu Wybierz jedną z opcji dla każdego trybu. 

6 Kalendarz 

Istnieją dwa formaty dostępne do wyświetlania kalendarza - tydzień rozpoczyna się w 
poniedziałek lub w niedzielę. Można dostosować format wyświetlania daty w 
<ustawieniach zaawansowanych>. 
Format daty przełącza się automatycznie zgodnie z ustawieniami językowymi. 

7 
Zakładka wyboru 
urządzenia pamieci 
masowej 

Wybierz jedno z miejsc, gdzie mediów filmy, zdjęcia i audio są przechowywane. 

8 Lista dat 
Lista dat, kiedy filmy, zdjęcia i audio utworzonych jest wyświetlany dla wszelkich 
mediów wybranych. 

9 Miniatura 

Reprezentuje filmy, zdjęcia lub audio utworzone w wybrane dni z Kalendarza lub Listy 
Dat. Czas trwania jest wyświetlany w prawym dolnym rogu miniatury. 
Odtwórz film najeżdżając kursorem na miniaturę. Przewiń na podglądzie do przodu i 
do tyłu przy pomocy kółka myszy. 

10 Zasobnik selekcji Wyświetla filmy, obrazy i miniatury audio. 
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4. Podstawy LoiLoFit for Everio 

 

4-1. Podstawowe operacje 

 

■ W przypadku uruchomienia LoiLoFit for Everio z menu kamery przez funkcję <Connect do 

PC>. 

Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu <Connect do menu PC> pojawi się na ekranie 

kamery. Wybierz z menu akcję, którą chcesz wykonać i LoiLoFit for Everio zostanie aktywowany w odpowiednim trybie. 

Po aktywacja zostanie zakończona, należy postępować ze swoimi prac. 

Menu kamery LoiLoFit trybu aktywacji Everio 

Odtwarzanie na komputerze <Home> 

Utwórz dysk <Disk> (AVCHD Disk) 

Bezpośredni Disk <Disk> (Direct AVCHD Disk) 

Prześlij <Upload> (YouTube) 

Utwórz kopię zapasową <Back-Up> 

 

■ Wybierz funkcję na ekranie <Home>.  

W tej części przepływu podstawowych operacji wykonać z LoiLoFit for Everio jest opisane. 

Ekran, który pojawia się raz, że program został uruchomiony nazywa <Home> ekran. 

Kiedy <Home> ekran jest wyświetlany, można wybrać jedną z wielu opcji, w tym odtwarzania filmów, przeglądania zdjęć i 

słuchania muzyki. 

LoiLoFit for Everio umożliwia wybór różnych trybów, wybierając ikony trybu. 

Wybrać tryb z pasku trybu w górze <Home> ekranie. 

 

 

Nazwa modu Opis trybu 

<Back-Up> Tworzenie kopii zapasowej plików z kamery na komputerze. 

<Slideshow> Odtwarzanie plików w trybie pełnoekranowym. 

<Wideo Edit> Edycja wideo, zdjęć i plików audio. 

<Disk> Nagranie płyty z wyedytowaną zawartością. 

<Export> Konwersja do WMV lub formatu kompatybilnego z danym urządzeniem. 

<Upload> Upload do internetu. 
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■ Wykonaj każdy krok 

Wybór trybu spowoduje wyświetlenie ikon kroku dla każdego trybu. Wykonaj kolejne kroki, aby zakończyć czynność. Aby 

poruszać się między krokami, użyj przycisków <←Wstecz > i <Dalej→> lub wybierz przejdź do pożądanego trybu 

bezporeśrednio z paska tryb. Wybierz ikonę <Home> po prawej stronie ekranu, aby powrócić do ekranu głównego 

<Home>. 

Wskazówki na temat tego, co robic dalej będą wyświetlane w przewodniku poniżej paska trybu. 

* Może się zdażyć , że nie uda się przejść do kolejnego kroku, jeżeli krok poprzedni nie zostanie ukończony. 

 

 

 

 

1 Ikony kroku Wybierz krok bezpośrednio z baru. 

2 Ikona <Home> Wróć do <Home> ekranie. 

3 Przycisk <Wstecz> Jeden krok do tyłu. 

4 Przycisk <Dalej> Jeden krok do przodu. 

 

4-2. Wybierz filmy, zdjęcia lub audio 

 

■ <Wybierz> 

Wybór tego trybu powoduje przejście do etapu, gdzie jesteś, aby wybrać film, zdjęcia i audio, materiały do edycji. 

Aby dodać miniaturę, użyj przycisku <Wybierz> lub przeciągnij pliki do edycji do zasobnika <source>. 

Aby edytować razem pliki wygenerowane w różne dni, wybierz miniatury do edycji z listy kalendarza lub daty i przenieść 

je do zasobnika <source>. 

  

1 2 

3 4 



11 
 

 

 

 

Krok 1 Z listy kalendarza lub Data wybierz datę pliku (wideo, obraz, dźwięk), które chcą pracować z tworzenia. 

Krok 2 

Kliknij na miniaturę, aby wybrać pojedynczy plik. Aby zaznaczyć wiele plików, kliknij na żądane pliki, 
przytrzymując klawisz Ctrl lub użyj Wybór Rectangle. (Aby użyć wybór prostokąta, przesuń kursor myszy nad 
odpowiednim miniatury, przytrzymując przycisk myszy. Wybrane pliki zostaną wyświetlone w ramce 
prostokątnej różowy).  

Krok 3 Dodaj miniaturki do zasobnika <source> albo poprzez zastosowanie funkcji przeciągnij i upuść, lub klikając na 
przycisk <Wybierz>.  

Krok 4 Po zakończeniu wybierania, należy użyć przycisku <Next> lub jedną z ikon kroku, aby przejść do następnego 
kroku. 

 

1 
Zakładka wyboru 
urządzenia 
pamieci masowej 

Wybierz jedno z miejsc, gdzie mediów filmy, zdjęcia i audio są przechowywane. * Pomijając 
rodzaj materiału, czy jest toKarta Everio pamięci kamery, karta SD lub zewnętrzny dysk 
twardy (który został wsparte Everio kamery), wszystkie media będą wyświetlane w Media 
Wybierz kartę jako Everio. Jeśli wszystkie trzy media są podłączone do komputera w tej 
samej chwili, będą trzy karty Everio wyświetlane w Media Tab Select. 

2 

Lista dat 
Lista dat, kiedy filmy, zdjęcia i audio utworzonych jest wyświetlany dla wszelkich mediów 
wybranych. 

Kalendarz 

Istnieją dwa formaty dostępne do wyświetlania kalendarza - tydzień zaczynających 
poniedziałek lub niedzielę. Możesz ustawić format w konfiguracja> <ustawienia 
zaawansowane>. 

Format daty przełącza się automatycznie zgodnie z ustawieniami językowymi. 

3 

Zasobnik selekcji 
Miejsce, gdzie filmy, zdjęcia, lub audio utworzone na dzień, które wybrałeś z Kalendarza lub 
listy Data są wyświetlane. Kopie zapasowe plików, jak również pliki zapisane w folderze Moje 
obrazy, Moja muzyka i mój film będzie wyświetlany. 

Plik wideo Miniaturka z niebieskim pasku na dnie oznacza plik wideo. 

2 1 3 4 



12 
 

 

Plik zdjęciowy 

Miniaturka z zielonym pasku na dnie wyznacza plik obrazu. 

 

Plik audio 

Miniaturka z fioletowym pasku na dnie oznacza plik audio. 

 

Ikona GPS 

Filmy i zdjęcia, które zawierają informacje o lokalizacji są oznaczone ikoną GPS na lewym 

dolnym rogu ich miniatury. Jeśli plik jest oznaczony ikoną, możliwe jest widok z Google Earth 

do miejsca, w którym zostało wykonane / rejestrowane.  

 

Progressive 

ikona trybu 

Filmy, które zostały nagrane podczas kamera pracowała w trybie progresywnym ("System 

Wybierz" zakładka w menu kamery) są oznaczone ikoną. Filmy oznaczone tą ikoną nie mogą 

być edytowane. 

 

4 
Zasobnik 

<source> 
Wybrane pliki z zasobnika Selection są wyświetlane. 

 
* Plik audio, które nie zawierają żadnego obrazu lub pliku, którego miniatura jest obecnie generowany, dostanie ikonę 

Windows File Explorer. 
* Wyświetlanie obrazu z miniatury może zająć trochę czasu. 
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Wybór wielokrotny 

Poza wybraniem miniatury, są dwie inne metody, które umożliwiają wybranie wielu plików. 

 

Ctrl + Kliknij 

Kliknij na żądane pliki jeden po drugim, przytrzymując 
klawisz Ctrl. 

 

 

 

Wybór Rectangle 

Kliknij miejsce, w którym nie ma żadnych miniatury i myszy 

nad plikami, które chcesz zaznaczyć, przytrzymując 

przycisk myszy. W konsekwencji, w kształcie prostokąta, 

różowy, pojawi się ramka, a wszystkie pliki znajdujące się 

w zakresie tej ramki zostaje wybrany. 

 
 

 

■ Anuluj 

Aby usunąć miniaturę z zsobnika <source> wybierz miniaturę i kliknij <Remove>. 

* Ta operacja nie usuwa samego pliku. 

 

 

Krok 1 
Kliknij na miniaturę, lub użyj Wybór prostokąt, aby wybrać żądany plik. 

(Wybrany plik zostanie wyświetlony w różowej ramce). 

Krok 2 Kliknięcie przycisku <Remove> usuwa wybrany plik z zasobnika <source>. 
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5. <Home> Przeglądaj filmy i zdjęcia 

 

5-1. Kalendarz, lista dat 

 

■ Kalendarz 

 

 

 

 

1 
Wybierz zakładkę 
Media 

Wybierz jedno z miejsc, gdzie medialnych filmy, zdjęcia i pliki audio są zapisane. 

2  Przycisk Kliknij ją, aby wyświetlić następny miesiąc. 

3  Przycisk Kliknij ją, aby wyświetlić poprzedni miesiąc. 

4 Data Thumbnails 
Kliknięcie na konkretnym terminie spowoduje miniatury plików utworzonych w tym 
samym dniu do stawienia się w zasobniku <Date>. 

 

Miejsca mediów, aby wybrać jedną z m.in. główny dysk komputera, karta pamięci i Everio wbudowanej pamięci ani 

żadnego innego zewnętrznego dysku twardego, który został bezpośrednio skopiowanych z Everio. 

Pliki podane w zakładce <PC> są filmy i zdjęcia zrobione z kamery Everio i wycofał się po w PC, jak również pliki z 

folderu Moje obrazy, Moja muzyka i Moje filmy (tylko formatów obsługiwanych przez LoiLoFit for Everio. Zobacz "18. 

Zgodne formaty "na liście obsługiwanych formatów). 

Sposób, w jaki zostanie wyświetlony kalendarz może być również zmieniony (tydzień zaczyna się w niedzielę lub 
poniedziałek). Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale "15.2. Ustawienia opcji ". 

4 

2 3 1 
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■ Lista dat 

Lista filmów wideo i zdjęć ułożonych w kolejności daty ich wykonania nazywa list Data i jest wyświetlany na dole 

kalendarza. 

 

 

 

1 Suwak Przesuń w górę i w dół, aby znaleźć pliki, które chcesz pracować. 

2 Kolumna 
Data 

Kliknij na kolumny Data, aby pliki utworzone w tym dzień widoczna w zasobniku <Selection>. 

3 Ilość plików Liczba w nawiasie oznacza liczbę plików, które zostały utworzone w tym samym dniu. 

 

  

1 

2 

3 
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5-2. Podgląd 

Ustaw kursor myszy nad jednym z miniatur znajdujących się w <Selection> zasobniku podgląd i wyświetlanie 

szczegółowych informacji o pliku. 

 

■ Podgląd 

 

 

 

 

1 Miniatura Plik w miniatury. 

2 Podgląd 
Najedź na obrazek, aby obejrzeć podgląd pliku. Jeśli jest to plik wideo, odtwarzanie rozpocznie 
się automatycznie. 

*Jeśli używasz myszy z kółkiem do przodu skręcić koła do przodu, ani go do tyłu, aby przewinąć do tyłu. 

 

■ Wyświetl zaawansowane informacje o pliku 

 

 

 

1 Nazwa Nazwa pliku 

2 Data i czas Data i czas utworzenia pliku 

1 

2 3 

4 

1 2 

5 

6 7 
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* Wyświetlacz może się różnić w zależności od typu pliku. 

 

5-3. Odtwarzanie pełnoekranowe 

Kliknij dwukrotnie na miniaturę do odtwarzania pełnoekranowego. 

Pliki będą odtwarzane w kolejności daty i czasu ich nagrania / podjęte. 

Starsze pliki będzie się nowsze pliki podczas odtwarzania. 

Kliknięcie wyjść x Przycisk trybu pełnoekranowego. 

 

 

 

 

1 Bloczek odtwarzania Pozwala na przejście do miejsca, w którym chcesz rozpocząć odtwarzanie. 

2 Poprzedni plik Powoduje powrót do poprzedniego pliku. 

3 Przycisk <Play> 
Naciśnij, aby odtworzyć wszystkie pliki w kolejności daty i czasu. Po kliknięciu 
przycisku podczas podglądu jest w biegu, recenzja zostanie zatrzymana. 

4 Następny plik Trwa do następnego pliku. 

5 Regulacja głośności Umożliwia regulację głośności. 

6 Przycisk <Close> Kończy odtwarzanie. 

3 Rozmiar Rozmiar pliku 

4 Szerokość Szerokość pliku (piksele) 

5 Wysokość  Wysokość pliku (piksele) 

6 Czas Czas trwania pliku audio lub wideo 

7 Frame Rate  Liczba klatek na sekundę, przetwarzane 

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

 

>>> Zobacz "Jeśli aktywowałeś LoiLoFit for Everio z kamery <Connect do PC> menu" w "4-1. 
Podstawowe operacje "część menu. 

 

■ <Wybierz> 

Połącz / włożyć kamerę / SD / HDD do Ciebie PC. Następnie wybierz tryb <Back-Up> z <Home> ekranie i wybrać z 

zakładki media (kamera / karta SD / HDD), który chcesz utworzyć kopię zapasową. 

Aby dodać miniaturę, użyj przycisków <Wszystkie> <Wybierz>, lubprzeciągnij i upuść miniaturę, aby Taca <Back-Up>. 

Po zakończeniu wybierania kliknij przycisk <Zapisz> lub <Dalej> zacząć back-up. 

* Ustawić NFT sformatowany dysk (a nie FAT32 sformatowana jeden) jako back-up przeznaczenia Automatycznie dzieli 
długi czas trwania filmu.  

FAT32 sformatowany HDD nie mogą być wykorzystywane. 

* Przycisk <Wszystkie> nie mogą być wykorzystane do kopii zapasowej zewnętrznego HDD, który jest podłączony 

bezpośrednio do komputera. 

 

  

6. Back-up: zapisywanie filmów i zdjęć na komputerze 
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1 Przycisk <Wstecz> Wróć do poprzedniego kroku. 

2 Przycisk <Dalej> Przejść do następnego kroku. 

3 Ikony Step Wybierz krok bezpośrednio. 

4 Wybierz zakładkę Media Wybierz miejsca mediów, zawartość którego chcesz utworzyć kopię zapasową. 

5 Miniatura 
Kliknij na miniaturę, aby ją wybrać. Wybrany plik zostanie wyświetlony w różowej 
ramce. 

6 Taca <Back-up> Wyświetla pliki w kopii zapasowej. 

7 

Back-up ukończony 

 

Pliki, których back-up został ukończonyi będą oznaczone tą ikonką. 

8 
Automatycznie podzielony 

Ta ikona oznacza, Długie filmy, które zostały automatycznie podzielone przez 
aparat. 

10 

1 2 3 5 6 

4 7 9 11 8 
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długi film 

 

Ze względu na specyfikację kamery, plików wideo większych niż 4GB zostanie 
automatycznie podzielony i zapisany jako mniejsze pliki. 

* Ta aplikacja nie umożliwia edycji, eksportu, przesyłania lub tworzenia dysków 

zawierających Automatycznie podzielone długie filmy, bez uprzedniego wykonania 

ich kopii zapasowej na komputerze. LoiLoFit for Everio wykona kopię zapasową 

tego typu filmów jako jednego łącznego pliku. Wtedy edycja, ekport, upload czy 

odpalenie dysku z takim filmem staną się możliwe. 

9 Przycisk <Wybierz> Aby utworzyć kopię zapasową wybranych miniatury dodać je do <Back-up> tacy. 

10 Przycisk <Remove> 
Aby anulować podtrzymania miniaturę wybranego w zasobniku <Back-up>, 
wybierz miniaturę, a następnie kliknij przycisk <Remove>. 

11 Przycisk <Wszystkie>  
Dodaj do zasobnika <Back-up> wszystkie pliki wyświetlane w mediach Wybierz 
obszar Tab, które jeszcze nie zostały zarchiwizowane. 

 

Automatycznie podzielony długi firm 

Funkcja Co można zrobić z automatycznie podzielonym długim filmem 

Podgląd 

możliwe Pełnoekranowy 

podgląd 

<Slideshow> 

możliwe po zapisaniu kopii zapasowej na dysku 

<Disk Creation> 

<Bezpośrednie 

Tworzenie disk> 

Wideo <Export> 

<Upload> 

 
* Ustawić NFT sformatowany dysk (a nie FAT32 sformatowana jeden) jako back-up przeznaczenia automatycznie 

podzielona wideo długotrwałych. FAT32 sformatowany HDD nie mogą być wykorzystywane. 
(Patrz "Destination> Output <określ Settings "w" 15-2. Ustawienia opcji " aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia 
<Back-up Folder>). 

 

■ <Zapisz> 

Po dodaniu żądanych plików do zasobnika <Back-up>, kliknij przycisk <Zapisz> lub <Dalej> wykonać <back-up>. 
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■ Potwierdz wykonanie kopii zapasowej 

Po ukończeniu wykoywania kopii zapasowej, ależy sprawdzić, czy pliki zostały zapisane w zakładce <Everio>. 

Pomyślnie skopiowane pliki będą oznaczone ikoną Back-up kończony. 

 

 

 

 

1 
Kopii zapasowej plików 
Wyświetlacz 

Kopie zapasowe filmy i zdjęcia będą wyświetlane w <PC> karcie. 

2 Ikona Back-up ukończony Kopii zapasowej plików w karcie Everio będzie oznaczona Back-up Ikona 
zakończone. 

 

  

1 2 
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■ <Usuń plik> 

Po kliknięciu na obrazek, zostanie on wyświetlony w różowej ramce, aby wskazać, że został wybrany. 
Po thumbnail została wybrana, można usunąć plik z klawisz Delete na klawiaturze. Po naciśnięciu klawisza Delete, okno 
dialogowe potwierdzenia zostanie otwarty. Plik zostanie usunięty po potwierdzenie zostało zakończone. 

* Tylko pliki, które zostały skopiowane z kamery Everio i plików przechowywanych w zapasowym folderze docelowym 

mogą być usunięte. 

 

 

 

 

 

1 Okno potwierdzenia <Delete> 

Umieszczenie zaznaczenie na pliku będzie przycisk <Delete> aktywne, co 
pozwala usunąć wybrany plik. Usunięte pliki nie mogą zostać przywrócone 
lub odzyskana, więc należy zachować ostrożność podczas usuwania 
plików. 

 

  

1 
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7. <Slideshow> Ciągłe odtwarzanie zapisanych filmów i zdjęć  

Wybierz tryb <Slideshow> z <Home> ekranie. 

 

 

 

 

1 <Full-Screen Playback> Pozwala na ciągłe odtwarzanie wybranych plików w trybie pełnoekranowym. 

2 <Zobacz Google Earth> 

Na podstawie informacji o tym, gdzie filmy lub zdjęcia zostały zrobione, zdjęcia 

satelitarne lokalizacji dostarczone przez Google Earth będą wyświetlane 

podczas pokazu slajdów. 

 
>>> Zobacz "14. Oglądaj filmy i zdjęcia z równoczesnym wyświetlaniem mapy 
"tego podręcznika. 
 

 

7-1. Odtwarzanie pełnoekranowe 

 

■ <Wybierz> 

 

>>> Zobacz "4-2. Wybierz filmy, zdjęcia lub audio ", aby dowiedzieć się, jak wybrać pliki. 

 

Mając wybrane materiały, które chcesz pracować, kliknij <Play> lub przycisk <Next>. 

  

1 2 
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■ <Play> 

Ustawić preferencje pokazu slajdów i kliknij przycisk <OK> aby rozpocząć odtwarzanie. 

 
<Slideshow Preferences> 
Wyświetla ekran ustawień odtwarzania dla wybranych 
plików. 
Dodaj efekty animacji do zdjęć i tworzenia <Slideshow> 
składają się filmy, zdjęcia i muzyka, jeśli wybrana pliki 
zawierają audio, zostanie on umieszczony w kolejności 
został wybrany. 

 

<Length Każdego photo> 

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

* Zestaw do ilu sekund jeden obraz będzie wyświetlany. 

 

<style> 

Alter efekt przejścia obrazu. 

<Cut Transition>: no efekt przejścia. 

<Random>: Auto-wybiera różne efekty. 

<Overlapping>: Obrazy pokrywają w okresie 

transformacji. 

 

<Order> 

Ustaw kolejność filmy, zdjęcia i dźwięk mają być 

odtwarzane. Dwa zamówić ustawienia, <data Created> i 

<Order Selected>, są dostępne. 
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8. Edytuj wideo. Dodaj audio do ulubionych zdjęć i filmów. 

 

8-1. <Edytuj wideo> 

Wybierz tryb wideo> Edit> na <Home> ekranie. 

* Ta aplikacja nie umożliwia edycji, eksportu, przesyłania lub tworzenia dysków zawierających Automatycznie podzielone 

długie filmy, bez uprzedniego wykonania ich kopii zapasowej na komputerze. LoiLoFit for Everio wykona kopię zapasową 

tego typu filmów jako jednego łącznego pliku. Wtedy edycja, ekport, upload czy odpalenie dysku z takim filmem staną się 

możliwe. 

 

■ <Wybierz> 

 

>>> Zobacz "4-2. Wybierz filmy, zdjęcia lub audio ", aby dowiedzieć się, jak wybrać pliki. 

Wybierz materiały do pracy i kliknij <Arrange> lub przycisk <Next>. 

 

■ <Ustaw w kolejności> 

Tworzenie filmów i zdjęć z muzyką przy użyciu osi czasu. 

Przeciągnij i upuść filmy, zdjęcia lub pliki audio z zasobnika <source> do osi czasu i ustawić je w odpowiedniej 

kolejności. 

Wybierz materiały <Auto-Edit w tray> automatycznie rozmieścić materiały osi czasu. 

Zobacz auto-edycji punkt, aby dowiedzieć się więcej o auto-edycji. 

Czas trwania wideo, obrazów i plików audio znajduje odzwierciedlenie w długości <Bar Dł., który pozwala wiedzieć, na 

pierwszy rzut oka, ile czasu odtwarzania danego pliku rzeczywiście potrzebny. 

 

W LoiLoFit for Everio ilość materiałów można pracować jednocześnie jest ograniczona w celu zapewnienia, że 

nadmierne obciążenie nie będzie wprowadzone na CPU lub pamięci komputera. 

 

Możliwe jest do odtwarzania jednocześnie: 

- 2 pliki wideo lub zdjęcia 

- 2 pliki audio 

- 2 pola tekstowe 

* <Staff Roll> może być używany tylko z plikami audio. 

 

Aby wyjść z tego ustawienia, otwórz <Plik> → <OPTION konfiguracja> → <Other> i odznacz <Limit liczbę 

jednoczesnych dramatów podczas polu editing> wideo. 

Zauważ, że nie otrzyma żadnej pomocy na LoiLo inc. części, należy usunąć zaznaczenie tego pola.
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Ekran edycji wideo 

 

 

 

1 
Ekran odtwarzania w 
obszarze Timeline 

Twój film jest odtwarzany tutaj. Dostosuj rozmiar wyświetlacza i obróć filmy i 
zdjęcia. . 

2 
Pasek narzędzi w 
obszarze Timeline 

Przyciski od lewej: <Undo>, <Redo>, <Nożyczki>, <Copy Timeline bar>, <Erase 
Timeline bar>, <Move do previous>, <Frame backward>, <Play/Pause>, <Frame 
Forward> , <Move do Następne>, <Volume>, <Timeline Dł., <Speed>, <Zoom>, 
wideo> Size> 

3 Obszar Timeline 

Obszar, w którym pozycja VIDEO odtwarzanie i położenie paska na osi czasu są 
wyświetlane nazywa obszarze osi czasu. 

Linia pionowa ruchy od lewej do prawej w czasie odtwarzania pokazuje aktualną 
pozycję odtwarzania. 
Zielone, niebieskie i różowe pasma są bary Timeline. 
Bary Timeline można przesuwać w górę iw dół, w lewo lub w prawo. 
Oś pozioma przedstawia czas, a układ pionowy wskazuje hierarchię filmy. Możesz 
ciąć edytować film klikając na pasku osi czasu i dostosowanie <in/out> uchwyty na 
stronach. 

4 Timeline Scroll Bar 
Shows zmniejszona wyświetlanie na całym obszarze Timeline pozwala poruszać oś 
czasu. Przewiń pozycję wyświetlania osi czasu przeciągając osi czasu pasek 
przewijania. 

5 Przycisk <Auto-Edit> 
Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić Preferences> <Auto-Editing. Wszystkie filmy, 
które zostały wybrane i umieszczone w zasobniku <source> zostanie 
automatycznie dodany do osi czasu. 

5 6 

4 

3 

2 

1 
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6 Edytowane pliki Plik do edycji wybrane na etapie selekcji plików. Przeciągnij i umieść na timeline 
pliki,z którymi chcesz pracować. 

 

Funkcje przycisków 

 

 

 

 

 

1 <Undo> Powrót do poprzedniego etapu edycji. 

2 <Redo> Anuluj << Cofnij procedurę>. 

3 Nożyczki Podział wybranych prętów Timeline. 

4 <Copy Timeline bar> Kopiuj zaznaczone pręty Timeline. 

5 <Erase Timeline bar> Kasowanie wybranych prętów Timeline. 

6 <Volume> Regulować głośność. 

7 <Timeline Dł. Regulacja długości osi czasu. 

8 <Speed> Ustaw prędkość podglądu. 

9 <Zoom> Ustaw skalę podglądu. 

10 Wideo> <rozmiar Ustawianie preferencji rozmiarów zapisywanych filmów. 

11 <Scale> Powiększać i zmniejszać oś czasu. 

12 Timeline Scroll Bar Shows zmniejszona wyświetlanie na całym obszarze Timeline pozwala poruszać oś 
czasu. 

13 Bloczek odtwarzania Wyświetla aktualną pozycję odtwarzania. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 

14 

13 

11 12 
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14 Hierarchia 

Osi czasu, gdy paski pokrywają, pasek osi czasu znajduje dalej do góry obszarze osi 
czasu będzie priorytet przy odtwarzania i wyświetlone bardziej z przodu, na ekranie 
(doprowadzone do przodu części ekranu nakładł się). Aby zmienić kolejność, w której 
są bary kalendarium piętrzyły się na ekranie, zmieniać ich kolejność pionowy w 
obszarze osi czasu (ruch jednego z nich w górę lub w dół). 

 

Ustawienia rozmiaru wideo 

Można ustawić rozmiar, w którym film ma zamiar zapisać, wybierając jeden z rozmiarów wymienionych w rozwijanym 

menu na osi czasu barze. 

 

SD NTSC 720x480 Kompatybilny z SDTV, czyli Japonia, USA 

SD PAL 720x576 Kompatybilny z SDTV, czyli Europa 

HD NTSC 1920x1080 Kompatybilny z HDTV (1080/60i), czyli Japonia, USA 

HD PAL 1920x1080 Kompatybilny z HDTV (1080/50i), czyli Europa 

 

Funkcja Auto-edycja 

Kliknij <Auto-Edit materiałów w tray> przycisku, aby automatycznie 
stworzyć film łączący w sobie wszystkie materiały z zasobika 
<source>. Kliknięcie go spowoduje wyświetlenie ekranu Preferences> 
<Auto-Editing (Patrz "7-1. <Slideshow>"). Potwierdź swoje ustawienia i 
kliknij przycisk, aby dodać <OK> materiałów do obszaru osi czasu. Po 
dodaniu pasków osi czasu, można przeprowadzić normalną edycję. 

Korzystanie z automatycznej edycji opcję pierwszą i przeprowadzania 

zaawansowaną edycję potem skraca czas potrzebny na wydanie. 

 

 

Timeline metody edycji 

 

Przeciągnij pliki z zasobinka <source> i umieścić je w obszarze timeline. 
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Koncepcja Timeline 

Timeline to wykres z od prawej do lewej orientacji czasowej. 
Szukajcie ruchy pasem skali czasu na osi poziomej. Video / obraz, że pasek przewijania jest obecnie umieszczona na na 
pasku Timeline jest wyświetlany w górnej części ekranu odtwarzania. 
Można zmienić czas odtwarzania, klikając na skali czasu lub przeciągając pasek przewijania. 

 

Oś czasu na odtwarzanie i zakres wyjścia 

Określić czas zakończenia filmu 

wideo, przesuwając przycisk <Out>. 

 

Odtwarzanie i wyjściowy plik wideo jest 

dostępny w zakresie od <0> do 

przycisku <Out>.  

 

 

Przy ustalaniu długości osi czasu 

<brak limit>, przycisk <In> pojawia.   

Zmienić czas rozpoczęcia filmu, 

przesuwając przycisk <In>. 

Odtwarzanie i wyjście pliku wideo w 

przedziale od przycisku <In> przycisku 

<Out>. 

 

 

Timeline bar edycja 

Po kliknięciu na pasku osi czasu <In/Out> uchwyty 
wyświetlane. Przesunąć je w lewo lub w prawo, aby przyciąć 
plik wideo. Można również użyć narzędzia <Scissors> 
podzielić film na więcej barów i usuwania niepotrzebnych 
segmentów dokładnie (Patrz "Split pasek osi czasu"). 
Przeciągnij pasek osi czasu, aby go przenieść gdziekolwiek 
chcesz. 
Wybierz pasek osi czasu, a następnie naciśnijCtrl + prawy / 
lewy klawisz strzałkidoPrzesuń pasek Timeline jedną klatkę do 
przodu lub do tyłu. 

 

 

Właśnie dołączyć paski osi czasu 

Po przeciągnięciu paska na osi czasu i dołączył go dokładnie 
do krawędzi innego baru, pasek zmieni kolor na żółty, tak, że 
wiesz, że akcja została zakończona sukcesem. Podobnie 
podczas regulacji położenia <In/Out>, zostanie oznaczone 
żółtym podświetleniem, że zakres odtwarzania jednej 
miniaturze został umieszczony na 00:00:00 (zaczynając lub 
wykończeniowymi) punktu drugiego.  
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Hierarchia w obszarze osi czasu 

Osi czasu, gdy paski pokrywają, pasek osi czasu znajduje dalej 
do góry obszarze osi czasu będzie priorytet przy odtwarzania i 
wyświetlone bardziej z przodu, na ekranie (doprowadzone do 
przodu części ekranu nakładł się). Aby zmienić kolejność, w 
której są bary kalendarium piętrzyły się na ekranie, zmieniać 
ich kolejność pionowy w obszarze osi czasu (ruch jednego z 
nich w górę lub w dół). 

 

Timeline bar 

W LoiLoFit for Everio ilość materiałów można pracować 

jednocześnie jest ograniczona w celu zapewnienia, że 

nadmierne obciążenie nie będzie wprowadzone na CPU lub 

pamięci komputera. 

 

Możliwe jest do odtwarzania jednocześnie: 

- 2 pliki wideo lub zdjęcia 

- 2 pliki audio 

- 2 pola tekstowe 

 

* <Staff Roll> może być używany tylko z plikami audio. 

Aby zamknąć to ustawienie otworzyć <Plik> → <OPTION 

konfiguracja> → <Other> i odznacz <Limit liczbę 

jednoczesnych dramatów podczas polu editing> wideo. 

Zauważ, że nie otrzyma żadnej pomocy na LoiLo inc. 

części, należy usunąć zaznaczenie tego pola. 

 

 

Ponów przepływu paska na osi czasu 

 

 

Jeśli chcesz przerobić na osi czasu ruch bar, 
naciśnij Ctrl + Z, lub kliknij <Undo> w lewej dolnej 
części ekranu. Można też wykonać tę operację, 
naciskając Shift + Ctrl + Z lub <Redo>. 
Uwaga: Nie można cofnąć wymazywanie pasek 
osi czasu  

 

Dzielenie pasek osi czasu 

 

Kliknij na <Nożyczki> aby wyświetlić ikonę 
nożyczki w pozycji odtwarzania. <Nożyczki> 
mogą podzielić każdy osi czasu bar. Zaznacz na 
osi czasu pasek, który chcesz podzielić, a 
następnie kliknij ikonę nożyczek wykonać 
podział.  
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Copy Timeline bar 

 

Zaznacz na osi czasu pasek, który chcesz 
skopiować. Kliknij na osi czasu bar> <Copy w osi 
czasu pasku narzędzi. 

 

 

 

Wymazać pasek osi czasu 

 

Wybierz pasek osi czasu. Kliknij na <Erase Bar> 
Timeline reprezentowana ikonę kosza, aby 
usunąć osi czasu, bar. 

 

 

Wybór wielokrotny 

Kliknij lewym przyciskiem myszy puste miejsce wewnątrz osi 
czasu okna i wybierz z prostokątnej selekcji żadnych barów 
chcesz pracować. Można również wykonać wielokrotne 
zaznaczenie, klikając pliki, które chcesz użyć, przytrzymując 
klawisz Shift.   
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Włóż i umieścić tekst 

Możesz dodać tekst do pliku wideo poprzez przeciąganie i upuszczanie tekstu w preferowanym stylu z tacy <tekst> w 

obszarze osi czasu. 

 

 

 

 

1 Taca <Tekst> 
Kliknij, aby wyświetlić style tekstu. 
Przeciągnij i upuść styl tekstu Timeline Obszarze dodać tekst. 

2 Jak edytować tekst 

1. Kliknij na pasku osi czasu tekstu w obszarze osi czasu. 

2. Pole tekstowe na ekranie podglądu. 
3. Kliknij w polu tekstowym. 
4. Teraz wpisz w tekście. 
5. Kliknij <Enter> na klawiaturze, aby przejść do nowego wiersza. 
6. Kliknij poza polem tekstowym, aby zakończyć edycję tekstu. 

Patrz pkt poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób modyfikować tekst styl.  

 

  

1 

2 
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■ <Effects> 

Ustawienia tekstu 

Aby edytować tekst, kliknij na tekst na ekranie odtwarzania lub wybierz pomarańczowy pasek osi czasu tekstu w 

obszarze osi czasu i wykonaj edycję tekstu. 

 

 

 

1 
Text Style Ustawienia 
zaawansowane 

Zestaw dodatkowych preferencji takich jak Effects> <Transition, <font>, 
<ROZM.>, 
<font Color>, <Shadow>, <Outline> i Color> <Fill. 

2 <transform> Zmień pozycję filmy czy obrazy. 

3 Adjustment <Brightness Regulacja jasności filmów i zdjęć. 

 

  

1 

2 

3 
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Zmiana tekstu styl 

Wybierz zakładkę <Adjust> zmienić tekst styl. 

 

 

 

1 <font> Zmienić czcionkę zaznaczonego fragmentu tekstu. 

2 <Format> Zmiana rozmiaru czcionki. 

3 <Vertical Tekst> Kontrola w tym polu sprawia, że orientacje tekście pionowym. 

 

<Bold> Kliknij ten przycisk aby pogrubioną zaznaczonego fragmentu tekstu. 

 

<Italic> Kliknij ten przycisk aby kursywę wybrany fragment tekstu. 

 

<Underline> Kliknij ten przycisk, aby podkreślić zaznaczony fragment tekstu. 

 

<font Color> Zmienić kolor wybranej części tekstu. 

 

<Outline> Tworzenie konspektu wokół wybranego tekstu. 

 

<Shadow> Zastosować cieniowanie do zaznaczonego tekstu. 

1 

2 

3 
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<Fill Color> 
Wypełnić wszystkie miejsca wokół tekstu w wybranym obszarze tekstu z 
określonym kolorem. 

 

<Align Left> Wyrównywanie tekstu w wybranym obszarze tekstowym po lewej stronie. 

 

<Align Center> Wyrównywanie tekstu w wybranym obszarze tekstu do centrum. 

 

<Align Prawe> Wyrównywanie tekstu w wybranym polu tekstowym po prawej stronie. 

 

<Justify> 
Wyrównywanie tekstu w wybranym obszarze tekstu od krawędzi obszaru 
tekstu. 

 

Indent> <Decrease Zmniejsz wcięcie linii do miejsca, w którym znajduje się kursor. 

 

Indent> <Increase Zwiększ wcięcie linii do miejsca, w którym znajduje się kursor. 

 

Spacing> <Line Odstępy między wierszami można ustawić na wyświetlonej skali. 
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Ustaw Effects> <Transition 

Ustawienia <Transition ekranu Effects> pozwalają zmienić sposób, w jaki tekst, zdjęcia i tranzyt wideo z jednego do 

drugiego. 

 

Effects> <Transition Text 

 

 

Krok 1 Wybierz pasek osi czasu tekstu, który chcesz zastosować Effects> <Transitions do. 

Krok 2 Kliknij strzałkę w dół poniżej Effects> <Transitions nagłówka. 

Krok 3 
Możesz obejrzeć każdy efekt przejścia przez umieszczenie kursora myszy na każdej option.Choose 

przejściowego tekstowym efekt chcesz i kliknij go zastosować. 
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Wideo i obrazek <Transitions Effects> 

 

 

Krok 1 Wybierz pasek osi czasu, który chcesz zastosować Effects> <Transition do. 

Krok 2 Kliknij strzałkę w dół poniżej Effects> <Transition nagłówka. 

Krok 3 Wybierz efekt chcesz i kliknij go zastosować. 
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Automatyczne efekty przejścia 

Układania i łączenia prętów osi czasu w oknie osi czasu 
automatycznie ustawia efekt przejścia. 

 
Pręty łączące automatycznie ustawi przejście w 

miejsce, w którym pręty pokrywają. 

 

  

Cut w 
(Tranzyty natychmiast do następnego ekranu) 

 
Fades i obecnie tylko po części pokrywają się 

(Stopniowe przejście) 

 

Jeśli słupki kalendarium są przylegające (ale nie 
pokrywają) Cięte W okresie przejściowym będą 
stosowane.  

 

Częściowego pokrywania 1 
Górny pasek sposób trasa ich transportu przebiega w osi 
czasu niższą zależy od położenia paska na dolnej. Tylko 
nakładających część cholewki zanika kreskowych w. 

 

 

Częściowego pokrywania 2 
Tylko nakładających część cholewki zanika barem. 

 

 

Może się zdarzyć, że efekt przejścia między liniami czasu 
nie nastąpi automatycznie, jeśli rozmiary filmy i zdjęcia 
różnią się (gdy rozmiar 16:9 miesza się z 4:3) lub znajdują 
się one zbyt daleko od siebie w obszar osi czasu. 
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Jasność i inne korekty 

Kliknij na zakładce Adjustment <Brightness <Adjust> dostosować <Brightness>, <Kontrast>, <Opacity>, <Black i 

White…>. 

 

 

1 <Brightness> Regulacja jasności filmów i zdjęć. 

2 

<Kontrast> 

Regulacja różnicy w jasności pomiędzy najciemniejszymi i najjaśniejszymi miejscach 

filmy i zdjęcia. 

3 

<Opacity> 

Ustaw przezroczystość zdjęcia i filmy. 

4 

<Black I White…> 

Dopasuj kolor filmów i zdjęć. Wybierz z <Black i White>, <Sepia> i <Nie> zmiany koloru. 

  

1 

2 

3

24

4

2 
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Regulacja głośności 

Można ręcznie ustawić głośność filmów i plików audio. 
Po kliknięciu na pasku osi czasu zawierającej głos, którego wielkość chcesz zmienić,pasek regulacji głośności pojawi się 
w zasobniku <Adjust> po prawej stronie. 

 
 

 
 

1 Tom Regulacja głośności, przesuwając pasek głośności. 

  

1 
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■ Układ tekstui wideo 

 

Zaznacz na osi czasu pasek układ, który chcesz zmienić.  

Korzystanie z kontrolera na ekranie odtwarzania można dowolnie rozszerzać, obracać i przenieść go na ekranie. 

Można również dostosować wygląd zdjęć poprzez zastosowanie różnych efektów <transform>, tj. umieszczenie zdjęcia 

wewnątrz innego obrazu, Odwracanie obrazu, lub obracając go o 90 °. 

 

 

 

 

 

1 Obracać Kliknij tutaj, aby obrócić wybranych osi czasu paski. 

2 Resize Kliknij tutaj, aby rozwinąć i zawrzeć wybrane paski osi czasu. 

3 <transform> Kliknij tutaj, aby zmienić układ wybranych barach osi czasu. 

 

  

2 1 3 
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<transform> 

 

 

 

1 <Return Do domyślnie> Przynieś wszystko w wybranym pasku osi czasu do stanu pierwotnego. 

2 
<Rotate Lewo 90 z 
każdego kliknięcia>  

Obróć w lewo o 90 ° z każdym kliknięciem. 

3 <Picture-in-Picture> 
Mniejsza wersja wybranego wideo na ekranie. Po kliknięciu, przenosi od góry od 
lewej do prawej górnej, w prawym rogu i lewym dolnym porządku. 

4 <Picture-in-Picture 1/4> 
Mniejsza wersja wybranego filmu na ekranie i to is1 / 4 pierwotnej wielkości. Po 
kliknięciu, przenosi z lewej górnej strony prawej, jak i po prawej stronie na dole z 
lewej strony na dole. 

5 <Picture-in-Picture> 1/2> 
Mniejsza wersja wybranego wideo na ekranie a wynosi 1/2 z jego pierwotnego 
rozmiaru. Po kliknięciu, przenosi od lewej do prawej. 

 

■ Efekty 

Farba efekt <Pen> 

Po kliknięciu na zakładkę <Pen>, Przycisk <Start> pojawi się na ekranie odtwarzania. Po wybraniu preferencji kolorów, 

grubość pióra i przejrzystości, kliknij <Start>. Odtwarzanie rozpocznie się i można malować swobodnie na osi czasu 

ekran odtwarzania. 

 

 

 

  

1 (※ Penodniesienia cechy) 

1 2 3 4 5 
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Cechy <Pen> 

 

 

 

 

1 <Pen> Napisz linie lub tekst, podczas gdy filmy i zdjęcia są odtwarzane. 

2 <Erase> Ustaw czas, gdy linie, które zostały już wyciągnięte z <Pen> powinien zniknąć. 

3 <Delete> Usuń liniami z <Pen>. 

4 <Move> Przenieś liniami z <Pen>. 

5 <Usuń All> Usuwa wszystkie zostały sporządzone do teraz. 

6 Kolor podstawowy Napisz z wybranym kolorem. 

7 Paleta kolorów 
Ustawić własne kolory do pisania. Kliknij w miejscu, na placu, aby wybrać kolor, który 
chcesz użyć. Kolor może być regulowana na pasku kolorów po prawej stronie. 

8 <Outline> Zastosuj się do konturów malowanych linii. 

9 <Format> Zestaw linii rozmiar. 

 

  

1 2 3 4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Grafika w ruchu -<Stamp>efekt 

Kliknij przycisk i wybierz zakładkę <Effect> <Stamp>. 

Wybierz swój ulubiony <Stamp>, przeciągnij go na ekranie, i użyć go w pożądany sposób.  

Rodzaje znaczków do wyboru są <Spray> (dyfunduje) <Roller> (formularze linie), <Stamp> i <Anime> (stempel, który 

porusza się jak flip animacji) 

 

 

 

1 Narzędzie <Stamp> 
Od lewej: <Stamp>, <Erase>, pieczęć <Delete>, <Move> wybrany znaczek i <clear>. 
Zobacz R posiada <Pen> "na malowanie i usuwanie metod. 

2 <Format> Ustawia rozmiar <Stamp>. 

3 Zmień <Stamp> 
Wybierz jeden z czterech rodzajów znaczków: <Spray>, <Roller>, <Stamp> i <Anime>. 

Keep klikając na zdjęcie Stamp włączyć to prawo i na lewo, w górę iw dół. 

 

  

1 

2 

3 
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<Dubbing> 

Kliknij dubbingu tacę, aby dodać narrację do filmu wideo. 

Otwórz podajnik <Dubbing> i kliknij <Recording> nagrać swój głos w aktualnej pozycji odtwarzania.  

 

 

 

 

1 Przycisk <Recording> Kliknij, aby rozpocząć nagrywanie w aktualnej pozycji odtwarzania. 

2 Przycisk <Stop> Kliknij, aby zatrzymać nagrywanie. 

1 2 
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Po zakończeniu nagrywania kliknij przycisk <Potwierdź> od razu sprawdzić, co zostało nagrane. 
Jeśli chcesz ponowić nagranie, kliknij <Delete>. Jeśli chcesz zapisać i używać go, kliknij <OK>. 
Po kliknięciu <OK>Dubbing Bar Timeline będą generowane w obszarze osi czasu. 
Kopiowanie paska Timeline można edytować tak samo, jak każdy inny pasek muzyki. 
Nagrywanie głosu zwykle jest on zapisany w C :/ Users / username / Filmy w przypadku Vista Windows7 i Windows, 
wC :/ Documents and Settings / nazwa użytkownika / Moje Dokumenty / Moje filmy w przypadku Windows XP.Możesz 
zmienić miejsce zapisu z konfiguracja> <OPTION w <Plik> menu. 

 

1 <Delete> Przycisk Wyrzucić nagrywanie. 

2 Przycisk <Potwierdź> Potwierdź nagrywanie. 

3 Przycisk <OK> Zastosuj nagrywanie. 

4 
Kopiowanie paska 
Timeline 

Edycja nagranego audio w taki sam sposób, jak każdy inny film,  
obraz lub paski kalendarium muzyczne. 

 

  

1 2 3 4 
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■ <Play> 

 

Po zakończeniu edycji wideo, jesteś gotowy, aby odtworzyć film.  

Kliknij <Play> na pasku trybu zacząć pełnoekranowego odtwarzania. 

 

 

 

Full-Screen Buttons 

1 <Move Do previous> Powrót do poprzedniego sceny. 

2 <Play/Pause> Przełączać się między odtwarzaniem i przerywaniem. 

3 <Move Do Następne> Przejdź do następnej sceny. 

4 <Volume> Dostosuj poziom głośności. 

5 <Close> Opuszczenie pełnoekranowego odtwarzania. 

 

  

1 2 3 4 5



48 
 

■ <Zapisz> 

 

 

Utworzyć plik wideo 

Zapisać plik wideo, po zakończeniu edycji. Kliknij ikonę na pasku <Zapisz> trybu. 

Wybierz <Zapisz jako Wideo <plik Aby zapisać plik wideo jako pliku zgodnego być odtwarzane na komputerze PC. 

* Video nie mogą być odtwarzane poprawnie w zależności od specyfikacji komputera.  

 

Zapisz dane podczas edycji, utworzyć projekt 

<Zapisz Jako Projekt> tworzy plik, który można edytować ponownie LoiLoFit for Everio, gdy zostały zapisane. 

Otwórz projekt z <Open> w pasku trybu, aby kontynuować pracę z poprzednio edytowanego pliku. 

 

 

 

 

 

  

1 

2 3 
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1 Przycisk <Zapisz> Otwórz okno dialogowe zapisywania. 

2 <Zapisz Jako projekt>.lfjproj 
Możesz edytować wcześniej zapisany plik z LoiLoFit for Everio. 
Utworzony plik będzie. Lfjproj rozszerzenie. 

3 

<Zapisz Jako Wideo>. wmv 

Można zapisać plik w formacie WMV (Windows Media Video) formacie, 
który jest kompatybilny z komputerami PC. 

* Video może nie zagrać w zależności od specyfikacji komputera. 

<Zapisz Jako Wideo>. lfjts 
Filmy produkowane z LoiLoFit for Everio tylko być zgodne z LoiLoFit for 
Everio. 

* Nie można odtwarzać lub edytować z OS lub oprogramowania innego. 

* Jeśli chcesz uzyskać dostęp do pliku wideo wLoiLoFit for Everio w przyszłości, należy zapisać go w folderze Moje 

obrazy, Moje wideo lub Moja muzyka. 

* To jest niemożliwe do odczytu w pliku, który został zapisany w formacie .lfjts, nawet jeśli kliknij go dwukrotnie. 

 

■ <Otwórz> project 

 

 

Wybierz tryb wideo> Edit> z <Home> ekranu i kliknij <Open>. Wybierz wcześniej zapisany plik projektu (. Lfjproj) z okna 

dialogowego wyboru pliku i kontynuować edycję tego, co zostało zapisane. 

 

Należy pamiętać, że jest to niemożliwe, aby otworzyć projekt klikając dwukrotnie kiedy LoiLoFit for Everio pracuje. 

 

 

 

1 <Open> Wyświetla ekran wyboru plików. 

2 Projektu> pliku> Wybierz projekt, który chcesz edytować. 

2 1 
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Utworzenie <Direct AVCHD Disk> będzie możliwe po aktualizacji oprogramowania. 
<Blu-Ray Disks> można utworzyć tylko w wersji płatnej oprogramowania. 

9. Dysk: Tworzenie dysku wideo 

 

Szczegółowe informacje na temat wersji płatnej oprogramowania, odwiedź http://loilo.tv/product/33/page/27 

Aktywacja jest wymagana przed pierwszym użyciem funkcji dysku utworzyć. 

Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 

* Ta aplikacja nie umożliwia edycji, eksportu, przesyłania lub tworzenia dysków zawierających Automatycznie podzielone 

długie filmy, bez uprzedniego wykonania ich kopii zapasowej na komputerze. LoiLoFit for Everio wykona kopię zapasową 

tego typu filmów jako jednego łącznego pliku. Wtedy edycja, ekport, upload czy odpalenie dysku z takim filmem staną się 

możliwe. 

 

Utworzenie dysku <Disk AVCH> będzie możliwe po aktualizacji oprogramowania.  

 

9-1. Utwórz <Disk AVCHD <Disk>, <DVD> lub <Blu-Ray Disk> 

 

>>> Zobacz Tio uaktywnione LoiLoFit for Everio z kamery <Connect do PC> menu "w" 4-1. Podstawowe 
operacje "część menu. 

 

Wybierz <Disk> tryb z <Home> ekranie i wybierz dysk, który chcesz utworzyć z menu dysku. 

 

 

 

http://loilo.tv/product/33/page/27


51 
 

 

<AVCHD Disk> 
Tworzenie dysku kompatybilnego z urządzeniami zdolnymi do odtwarzania dysków 
AVCHD. 

<Bezpośrednie AVCHD 
Disk> Załóż dysku AVCHD bezpośrednio z Everio. 

<Play AVCHD Disk> 
Odtwarzanie dysku AVCHD utworzony z LoiLoFit for Everio.  
* Dyski AVCHD utworzone z innego oprogramowania i sprzętu nie będą odtwarzane. 

<DVD> Tworzenie dysku, które mogą być odtwarzane na komputerze PC lub Odtwarzacz DVD.  

<Blu-Ray Disk> Tworzenie dysku, który gra na urządzeniach kompatybilnych z dysków Blu-Ray. 

<Bezpośrednie Disk> 
Blu-Ray Tworzenie dysku Blu-Ray bezpośrednio z Everio. 

 

Jeżeli w wyznaczonym kompilacji nie jest wliczone Automatycznie podzielić długi czas trwania wideo, funkcja ta nie 

może być używana. 

Jeśli to przypadek, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej: 

(1) Wykonywanie kopii zapasowych (patrz "6-1. Back-up"). 

(2) wyciąć wszystkie sceny, które są niepotrzebne (Patrz "Rozmieść" w rozdziale "8-1.Edit Wideo"). 

(3) Zapisz co stworzyliśmy w format. Lfjts (zob. "Zapisz", sekcję "8-1.Edit Wideo"). 

(4) Wybierz format. Lfjts przy tworzeniu standardowego dysku. 

* Uwaga, że w przypadkuAVCHD na dysku (4,7 GB DVD), możliwe jest, aby nagrać około 30 minut wideo o długości. 

Jeśli Twój film jest dłuższy niż okres, proszę wyciąć niepotrzebne sceny w trybie Edit> wideo>(Patrz "Rozmieść" w 

rozdziale "8-1.Edit Wideo"). 

 

 

■ <Wybierz> 

 

>>> Zobacz "4-2. Wybierz filmy, zdjęcia lub audio ", aby dowiedzieć się, jak wybrać pliki. 

 

  



52 
 

■ <Ustaw w kolejności> 

Przeciągnij materiały video z zasobnika <source> do listy odtwarzania.  

Materiały wideo zostaną nagrane w kolejności widocznej na ekranie. 

Aby zmienić kolejność, przeciągnij materiały w dowolone miejsce. 

Po zakończeniu, włóż dyskietkę do napędu i kliknij przycisk <Create disk>. 

 

 

 

1 <Dysk> Wybierz rodzaj dysku. 

2 <Wolne miejsce na dysku> Pokazuje wolne miejsce na dysku. 

3 <Cancel> Usuń film z listy kompilacji. 

4 <Haczyk> Jeśli odhaczysz plik, nie zostanie on zapisany na dysku. 

 

  

1 2 3 

4 
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■ <Utwórz dysk> 

Wybierz design ekranu tytułwego wideo, wybierz muzykę do tła itd. 

(W przypadku dysku AVCHD, ekran <Menu Design> nie będzie wyświetlany.) 

 

 

 

1 <Menu Design> Zmienić wygląd ekranu menu tworzonego dysku.. 

2 <Preview> Umożliwia podgląd menu lub scen. 

3 <Title> Wpisz nazwę tytułu wyświetlanego na ekranie menu. 

4 <Title Size> Dostosuj rozmiar czcionki tytułu. 

5 <BGM> Wybierz muzykę, która będzie grana w tle podczas wyświetlania ekranu menu. 

6 <Change Background> Zmień tło. 

7 <Volume Label> Wpisz nazwę dysku. 

8 <Create Disk> Kilknij, by rozpocząć zapisywanie dysku. Zapisywanie może chwilę potrwać. 

 

  

2 

8 

1 

3 

4 

5 6 7 
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■ <Play> 

 

Kliknij <Play> by zobaczyć w jakiej kolejnosci flmy 

zostaną zapisane na dysku. Numery nad poszczególnymi 

wideo wskazują kolejność w jakiej wideo zostana 

zapisane. Zaleca się, aby sprawdzić kolejność przed 

utworzeniem dysku. 

 

 

Stworzenie <Direct AVCHD Dysk> będzie możliwe po dokonaniu aktualizacji 
oprogramowania.  

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

 

>>> Zobacz "Jeśli aktywowałeś LoiLoFit for Everio z kamery <Connect do PC> menu" w "4-1. 
Podstawowe operacje "część menu. 

 

Wybierz <Create Direct AVCHD Disk>, <Direct Blu-Ray Disk> z ekranu <Home> gdy Everio (lub gdy inne urządzenia 

peryferyjne są podłączone do Everio) jest podłączone do komputera. Filmy, które można nagrać zostaną wyświetlone 

automatycznie. 

Nie można dograć nowej zwartości do uprzednio utworzonego dysku, jezeli korzysta się z opcji direct. 

Utwórzy kolejny dysk, jeżeli wszystkie elementy do nagrania nie zmieściły się na dysku. 

 

Jeżeli w wyznaczonym kompilacji nie jest wliczone Automatycznie podzielić długi czas trwania wideo, funkcja ta nie 

może być używana. 

Jeśli to przypadek, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej: 

(1) Wykonywanie kopii zapasowych (patrz E6-1. Back-up "). 

(2) wyciąć wszystkie sceny, które są niepotrzebne (Patrz "Rozmieść" w rozdziale "8-1.Edit Wideo"). 

(3) Zapisz co stworzyliśmy w format. Lfjts (zob. "Zapisz", sekcję "8-1.Edit Wideo"). 

(4) Wybierz format. Lfjts przy tworzeniu standardowego dysku. 

* Uwaga, że w przypadkuAVCHD na dysku (4,7 GB DVD), możliwe jest, aby nagrać około 30 minut wideo o długości. 

Jeśli Twój film jest dłuższy niż okres, proszę wyciąć niepotrzebne sceny w trybie Edit> wideo>(Patrz "Rozmieść" w 

rozdziale "8-1.Edit Wideo"). 
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■ <Ustaw w kolejności> 

Przeciągnij i upuść elementy, aby zmienić ich listę. 

Po zakończeniu kliknij przycisk lub <Create Disk> <Next>. 

 

 

■ <Utwórz dysk> 

 

>>> Zobacz "9-1. Tworzenie <AVCHD Disk>, <DVD> lub Disk> <Blu-Ray " 

 

>>> Zobacz "9-1. Tworzenie <AVCHD Disk>, <DVD> lub Disk> <Blu-Ray " 

 

9-3. <Play AVCHD Disk> 

 

■ <Play> 

Włóż Disk> <AVCHD w napędzie komputera i uruchamiania LoiLoFit for Everio. 

Wybierz ikonę dysku z ikon kroku i wybierz <Play AVCHD Disk> wyświetlić zawartość Disk> <AVCHD w postaci listy. 

 

Kliknij <Play> zacząć pełnoekranowego odtwarzania. UFD 2,5 nie jest obsługiwany przez system Windows XP, więc nie jest 

możliwe do odegrania dysku AVCHD. 

* W zależności od środowiska pracy, może się zdarzyć, że UDF 2,5 sterownik zostanie zainstalowany na twoim 

komputerze. 

Jeżeli nie jest możliwe, aby odtworzyć dysk, należy użyć oprogramowania komercyjnego gracza dysku lub spróbować 

gry dysk z urządzenia, które obsługuje format AVCHD (np. nagrywarka Blue-Ray). 

* Funkcja ta jest prosta, więc tylko dyski AVCHD, które zostały stworzone z LoiLoFit for Everio będą możliwe do 

odtworzenia. 

Nie jest również możliwe, aby odtworzyć menu tytułu.  

■ <Play> 
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10. <Export> . Eksportuj filmy i weź je ze sobą. 

* Ta aplikacja nie umożliwia edycji, eksportu, przesyłania lub tworzenia dysków zawierających Automatycznie podzielone 

długie filmy, bez uprzedniego wykonania ich kopii zapasowej na komputerze. LoiLoFit for Everio wykona kopię zapasową 

tego typu filmów jako jednego łącznego pliku. Wtedy edycja, ekport, upload czy odpalenie dysku z takim filmem staną się 

możliwe. 

 

10-1. Eksportuj pliki wideo 

Wybierz tryb <Export> na ekranie <Home> a następnie kliknij <WMW output> z rozwijanego menu. Żeby dowiedzeć sie 

jak eksportować na iPhone I iPad, odnieś się do sekcji "10-2. Oglądaj na iPhone, iPad". 

 

 

 

 

1 <Export >  Wyświetla. <Menu konwersji wideo> 

2 <Menu konwersji wideo> Wybierz format konwersji. 

 

  

1 2 
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■ Wybierz 

 

>>> Zobacz "4-2. Wybierz filmy, zdjęcia lub audio ", aby dowiedzieć się, jak wybrać pliki. 

Po zakończeniu kliknij przycisk <Zapisz> lub <Dalej>. 

 

■ Zapisz 

Wybierz miejsce docelowe dla oszczędności eksportowanego wideo. 

 

Funkcja <Export> dla iPhone i iPad jest dostępna tylko w wersji płatnej oprogramowania. 

10-2.Oglądaj na iPhone, iPad 

 

Wybierz tryb <Export> na ekranie <Home> a następnie kliknij <iPhone> lub <iPad> z rozwijanego menu. Żeby 

dowiedzeć sie jak eksportować do formatu WMV, odnieś się do sekcji "10-2. Oglądaj na iPhone, iPad". 

* Po więcej informacji na temat wersji płatnej, odwiedź http://loilo.tv/product/33/page/27 

 

■ Wybierz 

 

>>> Zobacz "4-2. Wybierz filmy, zdjęcia lub audio ", aby dowiedzieć się, jak wybrać pliki. 

Po wybraniu plików do eksportowania, kliknij przycisk <Zapisz> lub <Next>. 

 

■ Zapisz 

 

Wybierz lokalizację, w której zostaną zapisane 

esportowane pliki. Po ukończeniu eksportu, 

przenieś je na iPad, iPhone przy pomocy 

iTunes. 

 

 

  

http://loilo.tv/product/33/page/27
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11. <Upload> Podziel sie z rodziną i przyjaciółmi. 

* Ta aplikacja nie umożliwia edycji, eksportu, przesyłania lub tworzenia dysków zawierających Automatycznie podzielone 

długie filmy, bez uprzedniego wykonania ich kopii zapasowej na komputerze. LoiLoFit for Everio wykona kopię zapasową 

tego typu filmów jako jednego łącznego pliku. Wtedy edycja, ekport, upload czy odpalenie dysku z takim filmem staną się 

możliwe. 

 

11-1. YouTube <Upload> 

 

>>> Zobacz "Jeśli aktywowałeś LoiLoFit for Everio z kamery <Connect do PC> menu" w "4-1. 
Podstawowe operacje "część menu. 

 

Kliknij na ikonę <Upload> na <Home> ekranie i wybrać z menu <YouTube> fold-down. 

* Jeśli nie masz konta w serwisie YouTube można znaleźć na stronie internetowej YouTube pierwszy i zarejestrować się 

jako użytkownik. 

 

 

 

 

1 Przycisk <Upload> Wyświetla menu <Upload>. 

2 Menu <Upload> 
Wybierz miejsce docelowe <Upload>. 
(Zaloguj się na konto przed wysłaniem w film). 

 

>>> Zobacz "4-2. Wybierz filmy, zdjęcia lub audio ", aby dowiedzieć się, jak wybrać pliki. 

Po wybraniu plików do wysyłania, kliknij <YouTube> lub przycisk <Next>. 

■ Wybierz 

1 2 
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Najpierw wybierz plik do wysłania. Następnie kliknij na przycisk 
<YouTube> lub <Dalej> aby YouTube okno logowania będzie 
wyświetlany. 

 

1. Wprowadź swój identyfikator i hasło YouTube. 

 

 
 
 

2. Wprowadź szczegółowe informacje o pliku wideo, a następnie 
kliknij <OK> na jego przesłanie. 
 

 
 
 

3. Sprawdź, co zostało przesłane do YouTube. 
 

· Zaloguj się do serwisu YouTube. Po kliknięciu nazwy 

użytkownika, na ekranie w prawo będą wyświetlane. Wybierz 
"Video Manager", który oznaczony jest czarnym kółku na 
zdjęciu.  
 
 

 
 
 

· W związku z tym, "Uploads" ekran zostanie wyświetlony. Tutaj 
możesz sprawdzić, jakie filmy zostały wrzucone na YouTube. 
 

 

 

Jeśli nie możesz zalogować się do serwisu YouTube 

Może się zdarzyć, że choć masz konto na YouTube, nie będzie mógł zalogować Jeśli to przypadek, znaleźć można na 

stronie poniżej: 

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

■ Prześlij 

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

 

12-1. <Easy Storage>  

 

■ Podłącz kamerę do sieci WiFi 

Przed przystąpieniem do wykonywania kopii zapasowych na komputerze, podłączyć kamerę do WiFi. 

Podłącz komputer i kamerę do tej samej sieci LAN. Zobacz instrukcję kamery dla dalszych szczegółów. 

 

■ Back-up za pośrednictwem WiFi 

Korzystanie <Easy Storage> pozwala wykonać kopię zapasową danych z kamery na komputerze za pośrednictwem 

WiFi bez konieczności używania kabla. 

* Pliki przechowywane są w miejscu, które zostało określone jako <Back-Up docelowego foldera w konfiguracja> 

<OPTION. 

* Pamiętaj, że bezprzewodowy zapasowych zajmuje więcej czasu, jak prędkość transmisji danych za pośrednictwem 

sieci bezprzewodowej jest wolniejsze niż w przypadku korzystania z kabla. W zależności od środowiska operacyjnego w 

komputerze, może to potrwać nawet 10 razy dłużej. 

* Należy pamiętać, że proces ten może być oszczędność niepowodzeniem, jeśli komputer wchodzi w tryb uśpienia 

podczas <Easy procesu Storage> w dniu biegu. 

 

1. Zainstaluj LoiLoFit for Everio na komputerze. 

 

2. Wybierz <Easy Storage> z menu kamery. Zobacz w aparacie instrukcji 

po więcej szczegółów. 

 

Jeśli okien alertów bezpieczeństwa jest widoczna, kliknij przycisk 

"Zezwalaj na dostęp" polu. 

 

Zobacz Ustawienia zapory w oprogramowanie firm trzecich 

zabezpieczeń "niniejszej instrukcji, aby dowiedzieć się o firmie 

McAfee i ustawień Norton, 

 

 

3. Kiedy The Back-up rozpoczyna, informacje o nim zostaną wyświetlone 

w dymku Everio w zasobniku systemowym. 
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4. Myszy na ikonę w zasobniku systemowym podczas back-up, aby 

wyświetlić szacowany pozostały czas do zakończenia back-up. 

 

 

5. Gdy zapasowe końcówki, informacje o jego zakończeniu zostanie 

wyświetlony dymek Everio w zasobniku systemowym.  

 

Sprawdź ustawienia sieci, jeżeli <Łatwy> Storage nie rozruchu. 

Aby je potwierdzić, przejdź do Panel sterowania -> Sieć i Internet -> Centrum sieci i udostępniania, gdzie aktywnych sieci 

będą wyświetlane. Zmień ustawienia w sieci domowej lub sieci firmowej.  

 

Od <Easy Storage> nie działa w sieci publicznej, konieczne jest, aby przełączyć ustawienia albo do domu lub sieci 
firmowej. 
 

 

 

Nie można używać <Easy Storage> jeśli nie pozwoliły na dostęp do aplikacji na ekranie Windows Security Alert.  

Zmień ustawienia Zapory systemu Windows do korzystania <Easy Storage>.  

 

Jeżeli masz zainstalowane dodatkowe oprogramowanie zabezpieczające, może trzeba skontaktować się z obsługą 

dostawcy dla zmian ustawień. 

 

Windows7 

1. Aktywuj Panel sterowania i kliknij "System i zabezpieczenia". 

 

 

■ Nie można użyć <Easy Storage>? Sprawdź ustawienia sieciowe 

■ Nie można użyć <Easy Storage>? Sprawdź ustawienia zapory systemu Windows 
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2. Kliknij na Zapora systemu Windows. 

 

 

3. Z menu po lewej stronie kliknij na "Zezwalaj programowi lub 

funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows." 

 

 

4. Kliknij na "Zmień ustawienia". Przyjazd aby pozwolić "Camera 

Watcher" liście Programy i funkcje. 

Kliknij OK, aby zakończyć ustawienia. 

 

 

 

Windows Vista 

1. Aktywuj Panel sterowania i kliknij na "bezpieczeństwo". 

 

 

2. Kliknij na "Turn Windows Firewall ON lub OFF".  
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3. Spójrz na karcie Wyjątki. Z listy programów, Przyjazd, aby 

umożliwić "Watcher Camera". Kliknij <OK> aby zakończyć 

konfigurację. 

 

 

 

Windows XP 

1. Aktywuj Panel sterowania i kliknij na "Centrum zabezpieczeń". 

 

 

2. Kliknij "Zapora systemu Windows". 

 

 

3. Spójrz na karcie Wyjątki. Z listy programu, należy sprawdzić w 

celu umożliwienia "Watcher Camera". Kliknij <OK> aby 

zakończyć konfigurację. 
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13. Prześlij film w światna USTREAM 

 

13-1. Real-time broadcast na USTREAM 

 

■ Podłącz kamerę do sieci WiFi 

Przed transmisji z komputera, podłączyć kamerę do WiFi. Upewnij się, że kamera i komputer są podłączone do tej samej 

sieci LAN. 

 

Znaleźć w instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, w jaki sposób podłączyć kamerę do WiFi. 

 

■ Utwórz konto Ustream 

 

Musisz konto Ustream dla transmisji na żywo. 

Załóż swoje konto postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 

Ustream.  

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

 

Uwaga 

Nie odpowiadamy na zapytania dotyczące sposobu useUSTREAM. 

Proszę zapytać Ustream bezpośrednio. 
 

 

Zainstaluj Ustream 

 

  

Zainstaluj Producer Ustream by po instrukcje na stronie USTERAM.  

http://www.ustream.tv/producer 

 

Uwaga  

Nie odpowiadamy na pytania dotyczące Producer Ustream. 

Proszę zapytać Ustream bezpośrednio. 

 

http://www.ustream.tv/login-signup
http://www.ustream.tv/producer
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Początek nadawania 

Najpierw ustawić kamerę.  

  [Kamera]  

Aktywuj Wewnętrzny monitoring  

WiFi w menu wybierz Wewnętrzny monitoring, aby go uaktywnić.  

 

* Konieczne jest ustawione z góry, że ustawienia kamery pozwoli połączenie WiFi LAN.  

Zapoznaj się z instrukcją obsługi Szczegółowe informacje na temat podłączania kamery do WiFi. 

[Kamera] 

 

Poczekaj na obraz ma być wyświetlany.  

Zaczekaj do obrazu wyświetlanego na ekranie LCD kamery. 

* Jeśli komunikat o błędzie, oznacza to, że albo WiFi ustawienia udostępniania nie są kompletne lub są 

one błędne. Zobacz w aparacie instrukcji po więcej szczegółów.  

 

Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows, wykonaj następujące kroki.  

 

[Win] 

Aktywuj Producer Ustream. 

Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

 

[Win] 

 
Dodaj kamerę Producer Ustream. 

Kliknij przycisk "Dodaj shot" i wybierz "Dodaj Strzał Everio wideo WiFi" z listy.  
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[Win] Login Camera  

Hasło jest niezbędne do wyświetlania obrazu z kamery. Po dodaniu kamery, wejście identyfikator 

użytkownika i hasło kamery na ekranie logowania i kliknij <OK>.  

 

Początkowa ID użytkownika: Everio 

Początkowa Hasło: 0000  

 
 

[Win] Poczekaj, aż obraz zostanie wyświetlony w Producer Ustream. 

Kliknij na kamerę.  

Filmy wyświetlane są w oknie podglądu.  

 

Uwaga 

W przypadku błędu, odłączeniu tzn. ustalić przyczynę błędu i ponownie Producer Ustream. Po błędzie, 

audio i wideo nie będą odtwarzane, chyba że producent Ustream zostanie ponownie uruchomiony.  
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[Win] Odtwarzanie audio  

Do odtwarzania audio z kamery, dodać "Strzelać audio Everio" z "shot".  

 

 

[Win] Wybierz audio  

Po wybraniu pliku wideo, wybierz "strzał" z Everio audio audio znaku na prawej stronie. 

Teraz, "Shot audio Everio" został dodany, a kamera jest gotowy do transmisji audio i wideo 

jednocześnie. 

Od audio i wideo pracować niezależnie, ale także można stosować w połączeniu z Ustream 

dodatkowych urządzeń, takich jak mikrofon. 

[Win] Kliknij na przycisk "Start" Broadcasting uruchomi nadawanie USTREAM. 
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14. Oglądaj filmy i zdjęcia z równoczesnym wyświetlaniem mapy  

 

14-1. Oglądaj na Google Earth 

Na podstawie informacji o tym, gdzie filmy lub zdjęcia zostały zrobione, zdjęcia satelitarne lokalizacji dostarczone przez 

Google Earth będą wyświetlane. 

* Ta funkcja może być używany do filmów i zdjęć, które zawierają informacje na temat miejsca zapisu.  

 

 

 

■ Jak zainstalować program Google Earth 

Idź do http://www.google.com/earth/index.html i pobrać najnowszą Google Earth. Dwukrotnie kliknij aplikację, aby 

rozpocząć instalację.  

* Może nie być w stanie pobrać z: Internet Explorer 7. W takim przypadku należy zainstalować przeglądarkę Google Inc - 

Google Chrome - a następnie pobrać program Google Earth.  

* Proszę pytać o szczegóły Google Inc na temat korzystania z programu Google Earth. 

 

 

  

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

 
Wideo i zdjęcia pliki zawierające informacje o położeniu. 

 

Wideo i zdjęcia pliki zawierające informacje o 

lokalizacji są oznaczone ikoną GPS na lewym 

dolnym rogu ich miniatury.  

 

* Pliki bez informacji o lokalizacji nie będzie 

wyświetlana w zasobniku kalendarzowego. 

  

 

>>> Zobacz "4-2. Wybierz filmy, zdjęcia lub audio ", aby dowiedzieć się, jak wybrać pliki. 

 

■ Odtwórz 

 

1. Wybierz plik i kliknij na <Playback> lub przycisku 

<Dalej>.  

 

 

 

2. Dostosuj ustawienia w oknie Settings <Slideshow. Patrz 

"7-1. Pełny Ekran odtwarzania "do sekcji szczegółów. 

Kliknij <OK> raz skończysz.  
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3. Google Earth uruchomi się automatycznie i wyświetli 
informacje na temat miejsca zapisu.  

 

 

4. Jak filmy i zdjęcia przystąpić do gry z LoiLoFit for 

Everio, Google Earth wyświetla informacje o lokalizacji 

zapisu dla każdego pliku.  

Kliknij na przycisk <Next> na LoiLoFit na ekranie 

podglądu Everio, aby kontynuować z podglądem do 

następnego filmu lub fotografii. Google Earth będzie 

również przejść do miejsca, które jest związane z wideo 

lub fotografii, który jest aktualnie wyświetlany.  

 

 

5. Po Google Earth jest włączona, wiadomość pojawi się 
na prawo za każdym razem nowy film lub fotografia 
zaczyna być przeglądane na LoiLoFit for Everio. Jeśli 
klikniesz "Always Run", komunikat nie będzie już 
wyświetlany. 
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■ Zapisz 

Mapa danych (kmz) plik oglądany na Google Earth mogą być zapisywane z LoiLoFit for Everio. 

Kliknij na <Zapisz> ikonę na górze ekranu, aby zapisać. 

Zapisz plik jako mapy (kmz) format danych, podaj nazwę pliku i kliknij przycisk <Zapisz> zakończyć zapisywanie. 

 

 

* Kliknij <Plik>→Konfiguracja> <option→ <other> → Settings 

File mapy>  

Jeśli zaznaczysz w oknie wideo <Użyj GPS tracking>, informacje 

śledzenia GPS zapisane w pliku wideo zostanie zapisane w 

danych mapy.  

Jeśli usuniesz zaznaczenie tego pola, tylko lokalizacja wyjścia 

wideo zostaną zapisane.  

 

Patrz punkt poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wyświetlić 
mapę danych (kmz) plik zawierający informacje śledzenia GPS. 
Proszę zapytać Google Inc niektóre więcej informacji na temat 
korzystania z programu Google Earth.   

 

 

 

■ Przeglądaj dane KMZ zapisane na Google Earth 

* Na zapytanie w Google informacji na temat korzystania z programu Google Earth. 

 

1. W programie Google Earth, należy kliknąć na 

<Open> w <Plik> menu. 

 

 

2. Wybierz plik danych od zapisanej lokalizacji i 

kliknij <Open>.  
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3. Dane są wyświetlane pod <Places>. Kliknij 

przycisk Tour> <Sightseeing a aplikacja 

przejdzie do lokalizacji na mapie, w którym 

plik został nagrany.  

 

4. Podwójne kliknięcie nazwy danych <Places> 

aby Google Earth przejdzie do lokalizacji na 

mapie, w którym plik został nagrany. 

 

5. Zaznacz dane, które posiada trzy przyciski, 

czerwona ikona z przodu nazwy. Kliknij na 

<Sightseeing Tour> tak, że aplikacja będzie 

postępować zgodnie z pierwotną trasę. 
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15. Ustawienia 

 

15-1. <Plik> Menu 

 

 

 

<Plik> 

Konfiguracja> <option 
Zobacz 15-2. Ustawienia opcji "szczegóły. 

 
<Close LoiLoFit for Everio> 
Zamknij LoiLoFit for Everio. 

<Edit> 

<select All> 
Zaznacz wszystkie miniatury, bary kalendarium itp. 

 
<Undo Selection> 
Miniatury Odznacz, bary kalendarium itp. 

<Podgląd> 
<Refresh> 
Odśwież stronę, aby wyświetlić najnowszą aktualizację filmów, zdjęć i muzyki w swoim kalendarzu.  

<Help> 

<Open Manual> 
Otwórz podręcznik (dostęp LoiLo strona najnowszej wersji podręcznika). 
 
<Support> 
Przechodzi do supportu. 
<Check Dla Updates> 
Wyświetlacze lista najnowszych dostępnych aktualizacji. 
 
<numer Information> 
Wyświetla informacje o wersji. 
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15-2. Ustawienia 

 

 

 

<Recording> 

Dostosować ustawienia nagrywania: 
<Zapisz Folder> / <Zapisz tymczasowy Folder> 
 
<Recording Formatu (WAV(PCM), WMA )> 
ACC nagranie jest dostępne w wersji płatnej oprogramowania tylko. 
 
<Ustawianie Bit-rate>  
Zwiększenie bit-rate będzie produkować wysokiej jakości dźwięk, ale także pociąga za sobą 
rozszerzenie rozmiaru pliku. 

<ustawienia 
Zaawansowane> 

 

<Safe Mode> 

Jeśli jakość podglądu nie jest wystarczająco gładkie i wzburzony, gdy oglądane na 

komputerze, spróbuj umieścić kontrolę w box> <Safe tryb w konfiguracja> <OPTION, co 

spowoduje obniżenie jakości obrazu podczas odtwarzania. Następnie film powinien grać 

płynnie. 

Choć jakość obrazu podczas podglądu zostanie obniżona, oryginalny rozdzielczość wideo 

zapisanego na komputerze nie zostaną naruszone. 

 
<Built-in Codec> 
Kodek H.264 zmniejsza jakość obrazu podczas podglądu, aby zmniejszyć obciążenie 
komputera. 

Gdy obraz nie jest odtwarzany płynnie, sprawdzić w polu do niższej jakości odtwarzania.  

Obniżenie jakości obrazu redukuje obciążenia na komputerze i może spowodować płynne 

odtwarzanie filmów wideo. 

 

<Sieć> 

Jeśli trwa to zbyt wiele czasu, aby zalogować się do serwisu YouTube, odznacz <Detects 
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ustawienia proxy automatically> pole do przyspieszenia tego procesu. 

<określ Ustawienia 
Destination> wyjścia 

<Back-up Folder> 

Zmień miejsce zapisu z kamery, SD lub dysku twardego na komputerze. Albo odwrotnie, po 

wybraniu SD, kamery lub HDD jako nowego miejsca składowania, pliki, które zostały 

wcześniej zapisane na komputerze, zostaną skopiowane do tego celu. 

<Licencja> Zobacz informacje o licencji. 

<Język> Zmiana języka wyświetlania. 

<Inne> 

<Pierwsze Dzień week> 

Metoda wyświetlania kalendarza można ustawić, aby rozpocząć na <Sunday> lub 

<Monday>.  

<Local Zostanie ustawiona Folder 

Możesz wybrać, czy mają być wyświetlane filmy, zdjęcia i muzykę z folderów, <MY Music> 

<MY Pictures> w Twoim <Calendar>. 

<USB Start-up konfiguracja> 

Sprawdzanie w polu <Authorize> pozwala LoiLoFit for Everio automatycznego 

uruchamiania po podłączeniu kamery przez port USB.  

Settings File mapy> 

<Użyj GPS wideo funkcja tracking> utworzyć plik mapy. 

 

W LoiLoFit for Everio ilość plików, na których można równocześnie pracować jest 

ograniczona. 

Stąd pewność, że CPU czy pamięć komputera nie zostaną nadmiernie obciążone. 

 

Możliwe jest równoczesne odtwarzanie: 

- 2 plik wideo lub zdjęcia 

- 2 pliki audio 

- 2 pola tekstowe 

* <Staff Roll> może być używany tylko z plikami audio. 

 

Aby zamknąć to ustawienie otworzyć <Plik> → <OPTION konfiguracja> → <Other> i 

odznacz <Limit liczbę jednoczesnych dramatów podczas polu editing> wideo. 

Zauważ, że nie otrzyma żadnej pomocy na LoiLo inc. części, należy usunąć zaznaczenie 

tego pola. 
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16. Skróty klawiaturowe 

Poniżej wyjaśniamy niektóre skróty klawiaturowe, które mogą być używane z LoiLoFit for Everio. 

 

Klawisz spacji 

 

Timeline Play / Pause 

 

Strzałka w lewo 
 

Full Screen Wróć plik 

Timeline Wróć ramkę 

Slideshow Wróć plik 

 

Strzałka w prawo 
 

Full Screen Następny plik 

Timeline Ramka Advance 

Slideshow Następny plik 

 

Klawisz Delete 
 

Timeline Bar 
Usuń pliki, które zostały 
wsparte 

 

ESC 
 

Full Screen Zamknij pełny ekran 

 

Control + lewy lub prawy 

klawisz strzałki lub  
Timeline Bar 

Przenieś frame-by-frame 
na pasku Timeline 

 

Control + Z kluczem 
 

Timeline Bar 
Wróć do pozycji 
wyjściowej 

 

Shift + Control + Z 

kluczem  

Timeline Bar Przerobić 

 
Ctrl + klawisz  Wybierz pliki Zaznacz wszystkie pliki 
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17. Środowisko pracy 

 

 Odtwarzanie / Back-up 
Edycja wideo / Tworzenie dysku/ Uploading / Odtwarzanie 

(1080p) 

OS 

Windows ® XP Home Edition / Professional (preinstalowana wersja, SP3) 

Windows Vista ® Home Basic / Home Premium (32-bitowy/64-bitowy preinstalowana wersja, SP2) 

Windows ® 7 Home Premium (32-bitowy/64-bitowy fabrycznie zainstalowana wersja SP1) 

CPU 

"Intel ® Core ™ 2 Duo 2 GHz i szybsze 

(* Podczas odtwarzania w trybie 1080p: Intel ® Core ™ 2 Duo, Intel ® Core ™ i-Series Duo 3GHz i szybciej, 

lub Intel ® Core ™ 2 Quad, Intel ® Core ™ i-Series Quad 2GHz i szybciej) 

Pamięć 2 GB lub więcej 

GPU 

NVIDIA ® GeForce serii 6000 lub później 

ATI Radeon9600 lub nowsze 

Intel 965 lub nowszy 

NVIDIA ® GeForce8000 series lub nowszy (z wyłączeniem 

8800GTX, 8300) ATI RadeonHD2000 lub nowszy (z wyjątkiem 

2900) 

Intel G45 lub nowszy 

VRAM 256MB lub więcej 

Inne 

Instalacja Microsoft.NET Framework 3.5sp1 jest konieczna.By edytować i odtwarzać wideo zalecane jest 

używanie komputera wyposażonego w procesor Intel ® ™ Core i7 (Quad) CPU. By odtwarzać na Windows 

XP dyski w formacie  AVCHD, konieczna jest instalacja UDF2.5. 

* Filmy, które zostały nagrane gdy kamera pracowała w trybie progresywnym, nie mogą być edytowane. 
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18. Zgodne formaty 

 

Input 

Wideo ". WMV", ". MTS", ". M2TS", ". M4v" (* 1), 

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

Obraz . "Jpg", ". Jpeg", ". Png" 

 

Output 

Wideo ". Wmv", ". Lfjts" (oryginalny format LoiLo), ".M4V" 

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

 

* 1: Kompatybilny tylko w wersji płatnej. 

* 2: Z powodu zastosowania kodeka OS, może wystąpić poślizg dźwięku w zależności od środowiska pracy. Jeśli wystąpi 

poślizg, należy użyć formatu .WAV zamiast .mp3. 

 

* Niniejszy dokument jest aktualny na 27 March 2013. W związku z czym informacje zawarte w instrukcji mogą nie być 

najbardziej aktualne. 

 

* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby 

Laboratories. 

 


