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Aloittaminen

Mitä voit tehdä MediaBrowserin avulla
Everio MediaBrowser sallii sinun tallentaa videoita ja kuvia kameranauhurista tietokoneellesi, ja voit hallita, muokata niitä ja tallentaa ne levyille. Voit myös siirtää niitä iTunesiin tai 
ladata YouTubeen tai Facebookiin. Seuraa yksinkertaisesti näytön opastusta käyttääksesi näitä toimintoja. 

＊	Joitain toimintoja ei voi käyttää riippuen kameranauhurin mallista.

＊	Toiminto tiedostojen viemiseksi Google Earthia varten on käytettävissä vain, kun paikkatiedot tallennetaan kameranauhurin avulla (Everio).

Tuo tiedostoja kirjastoon (S.14)

Vie tiedostoja Google Earth

(S.92)

Lataa YouTubeen (S.75)

Vienti iTunesiin

(S.71)

Lataa  Facebookiin 
(S.82)

Kirjoita levylle (S.28)

Toistolevyt (S.33)

Muokkaa videoita (S.38)

Muokkaa pysäytyskuvatiedostoja (S.52)

Muunna muotoon .wmv

(S.88)
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Aloittaminen

Miten käyttää tätä käsikirjaa

 ▉ Tämän oppaan ala 

Tämä ohjelmaopas selittää "Everio MediaBrowser 4 BE" ja "Everio MediaBrowser 
4"-toiminnot. 

"Everio MediaBrowser 4 BE"- ja "Everio MediaBrowser 4"-laitteeseen viitataan yhtei-
sesti nimellä "MediaBrowser", ellei muuta mainita. 

 ● Tämä opas ei mainitse Windows-käyttöjärjestelmän perustoimintoja. Valikon valinta ja 
ikkunatoiminnot perustuvat Windows-käyttöjärjestelmän yleisiin toimintatapoihin.

 ● Tämän oppaan sisällön jäljentäminen kokonaan tai osittain ilmoittamatta on kiellettyä.

 ● Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta.

 ● Ota yhteys käyttäjätukikeskukseesi (S.130), jos sinulla on kysyttävää.

 ● Tässä oppaassa olevat kuvat esittävät kehitteillä olevan ohjelmiston näyttövedoksia. Ne 
saattavat erota varsinaisesta ohjelmistosta.

 ● Tämä opas käyttää seuraavia symboleja.

Symboli Merkitys

Jos napsautat tätä symbolia, palaat sivun ylälaitaan.

 �  Tämä symboli ilmaisee tärkeää huomautusta, joka koskee toimintoja.

 ,  Tämä symboli ilmaisee käyttökelpoista vihjettä, joka koskee  toimintoja.

 �  Tämä symboli ilmaisee aiheeseen liittyvää viitesivua.

Tämä toiminto tämän symbolin kanssa on käytetävissä 
Everio MediaBrowser 4-laitteessa.

Tä m ä  t o i m i n t o 
ilman mitään sym-
bolia vasemmalla 
on saatavissa kai-
kissa malleissa.  

Tämä toiminto tämän symbolin kanssa on käytettävissä 
Everio MediaBrowser 4 BE-laitteessa.

＊	Voit tarkastaa ohjelmistosi version [Ohje]-valikon kohdasta [Versiotiedot].

 ▉ Tavaramerkit
 ● "Everio" on JVC KENWOOD Corporation-yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

 ● MediaBrowser™ on PIXELA CORPORATIONIN tuotemerkki.

 ● Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tuotemerkki Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa.

 ● Windowsin virallinen nimi on Microsoft® Windows®.

 ● Valmistettu Dolby Laboratories-yhtiön lisenssin alaisina. "Dolby"- ja kaksois-D-symboli ovat 
Dolby Laboratories-yhtiön tuotemerkkejä. Copyright 1993–1998 Dolby Laboratories. Kaikki 
oikeudet pidätetään.

    

 ● iPod®, iTunes®, QuickTime® ovat Apple Inc-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

 ● YouTube™ ja "YouTube" -logo ovat YouTube LLC:n tuotemerkkejä ja rekisteröityjä tuotemerk-
kejä.

 ● Facebook® on Facebook Inc-yhtiön rkisteröity tuotemerkki.

 ● Google™ on Google Inc.-yhtiön tuotemerkki.

 ● Google Earth™ on Google Inc.-yhtiön tuotemerkki.

 ● "AVCHD" ja "AVCHD" logomerkit ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tuote-
merkkejä.

 ● Blu-ray Discs on Blu-ray Disc Associationin tuotemerkki.

 ● "x.v.Color" on Sony Corporationin tuotemerkki.

 ● Tämä tuote sisältää FUJIFILM-yhtiön ohjelman  "Exif Toolkit For Windows Ver.2.5" (Copyright 
(C) 1998-2003 FUJI PHOTO FILM CO.,LTD.). Exif on kuvatiedostojen standardiformaatti di-
gitaalisille still-kameroille, jonka Japanin elektroniikka- ja informaatioteknologiateollisuuden 
yhdistys (JEITA) on määrittänyt.

 ● Yritysten nimet ja tuotenimet, joihin viitataan tässä ohjekirjassa, ovat itse vastaavien yritysten 
tuotemerkkejä, rekisteröityjä tuotemerkkejä ja tuotteita.

 ● ®- ja ™-merkit on jätetty pois tästä ohjekirjasta.
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Aloittaminen

Varoituksia

 ▉ Huomautuksia käyttöä varten
 ● Voit käyttää vain videotiedostoja, jotka on tallennettu JVC KENWOOD-kameranauhurilla, 
johon MediaBrowser on liitetty.

 ● Jos tallennettu ja/tai muokattu sisältö sisältää kolmansien osapuolten luomia tekijänoi-
keuden alaisia teoksia, voit käyttää niitä vain henkilökohtaiseen tarkoitukseen.

 ● Käytä vaihtovirtasovitinta sylimikron virtalähdettä varten.

 ● Käytä vaihtovirtasovitinta kameranauhurin virtalähdettä varten.

 ● Kytke kameranauhuri ja tietokone suoraan USB-kaapelilla. Toiminta käyttämällä USB-
napoja ei ole taattua.

 ● Älä aseta tietokonetta valmiustilaan kameranauhurin ollessa kytkettynä.

 ● Et voi kirjoittaa tallennettujen DVD-R, DVD+R, DVD-R DL ja DVD+R DL, BD-R ja BD-R 
DL-levyjen päälle. Kun käytät uudelleenkirjoitettavia levyjä, MediaBrowser pyhkii tallen-
netut tiedot ennen kirjoittamista.

 ● Älä käytä muita ohjelmia levylle tallentamisen aikana.

 ● Kasvot ja jaksot, jotka on löydetty tiedostojen analysoinnin jälkeen, ovat valideja vain 
MediaBrowserissa. 

 ● MediaBrowser-ohjelman toimintaa Windows XP -käyttöjärjestelmässä ei enää tueta sen 
jälkeen, kun Microsoft Corporation lopettaa Windows XP:n tukipalvelun. 

 ▉ Käytön rajoitukset
 ● Vaikka tiedostot olisivatkin tuettua muotoa, et välttämättä pysty käyttämään niitä video- 
tai audiotallennustavasta riippuen.

 ● Et voi käyttää MediaBrowseria kytkiessäsi kaksi tai useampia kameranauhureita tietoko-
neeseen.

 ● Järjestelmäkansioita, vain Windows -kansioita, juurihakemistoa C:\ ja optisia asemia ei 
voida valita tallennuskohteeksi kirjastolle ja tiedostojen viennille.

 ● Et voi lisätä vaihtolevyiltä tiedostoja kirjastoon vetämällä ja pudottamalla niitä "Explorerissa".

 ● Tiedostojen vienti editoinnin tai muuntamisen jälkeen MediaBrowserilla aiheuttaa videon 
kuvan laadun huononemisen alkuperäiseen nähden. 

 ● Unicode-merkit vääristyvät, kun kopioit ja liimaat niitä tekstiin tekstilaatikoissa MediaB-
rowserissa, kuten "Memo" (S.23).

 ● MediaBrowserilla luotujen levyjen toistoa ei tueta kaikissa soittimissa.

 ● MediaBrowser ei välttämättä toimi oikein silloin, kun jokin muu tallennusohjelmisto kuin 
MediaBrowser asennetaan. Tässä tapauksessa emme suosittele useiden levyntallennus-
ohjelmistojen käyttämistä samanaikaisesti.

 ● Pyyhkiessäsi tietoja päällekirjoitettavalta levyltä edistyspalkki ei välttämättä näy oikein 
joissakin asemissa.

 ● Kun käytät YouTube-lataustoimintoa, YouTube saattaa rajoittaa tunnissa ladattavien vi-
deoiden määrää. 

 ● Emme takaa kaikkien toimintojen toimivuutta YouTuben tulevissa versioissa tai kaikissa 
ympäristöissä.

 ● Vieraile seuraavalla verkkosivulla saadaksesi viimeisimmät tiedot käyttörajoituksista.

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

   

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/
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Aloittaminen

Tuetut tiedostot
Voit käyttää videoita ja joitain kuvaformaattitiedostoja, jotka on tallennettu tähän ohjelmistoon kytketyllä kameranauhurilla.
＊	Musiikkitiedostoja voi käsitellä, kun videoita editoidaan.
＊	Yhteensopivat formaatit ja tallennustavat riippuvat kameranauhurin mallista.

 ▉ Tuonti

Tiedostomuoto
 ● Videotiedostot, jotka on tallennettu MediaBrowseriin kytketyllä kameranauhurilla : MTS 
(.mts)

 ● MediaBrowser-editointitiedostot : MBT (.mbt)

 ● JPEG (.jpg)

 ● PNG (.png)

 ● BMP (.bmp)

Mediatyyppi
 ● Kameranauhurin kovalevy/muisti

 ● SD-muistikortti

 ● Ulkoinen kovalevy (käytettävissä, kun se liitetään suoraan kameranauhuriin)

 � Huomioita tiedostomuodoista
 ● ".mbt"-tiedostomuotoa voi käyttää vain MediaBrowserissa.

 ● Toiminto tiedostojen viemiseksi Google Earthia varten on käytettävissä vain, kun paikka-
tiedot tallennetaan kameranauhurin avulla (Everio).

 ▉ Vienti

Tiedostomuoto
 ● Videon muokkaus: MBT (.mbt)

 ● Liikkumaton kuva: JPEG (.jpg)

 ● Lataaminen YouTubeen/Facebookiin/ tai muille videosivustoille: WMV (.wmv)

 ● Vienti iTunesiin: M4V (.m4v) 

 ● Google Earth sopivan tiedoston viemiseksi: KMZ (.kmz) 

＊	Joitain toimintoja ei voi käyttää riippuen kameranauhurin mallista.

Mediatyyppi
Voit kirjoittaa levyille, joiden standardi on Blu-ray, AVCHD tai DVD. Käytettävissä olevat kirjoitus-
standardit riippuvat käytetystä levystä.

Tuettu levy DVD-Video AVCHD Blu-ray

DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW -

DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW -

BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL - -

＊	Videot, jotka on tallennettu UXP- ja AVCHD Progressive-käytössä voidaan kirjoittaa vain Blu-ray-levylle. Jos kirjotit DVD-
levyn AVCHD:ssa, muunna XP-käyttölaatuun. 

＊	8cm levyjä ei tueta.

＊	Käyttäessäsi päällekirjoitettavaa levyä pyyhi tallennettu tieto MediaBrowserilla ennen tallennusta.
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Aloittaminen

Tiedostojen paikka ja käytettävät toiminnot
MediaBrowserissa käytettävä toiminto vaihtelee paikan mukaan, johon videotiedosto on tallennettu.

＊	Joitain toimintoja ei voi käyttää riippuen kameranauhurin mallista.

Toiminto

Sijainti

Kameranauhuri
(Laite)

Ulkoinen kovalevy Tietokone (kirjasto)

Varmuuskopiovideoita tietokoneelle Ei käytössä Ei käytössä

Kirjoita levyjä

Direct Disc - -

Vienti iTunesiin

Lataa YouTubeen

Lataa Facebookiin

Vie Google Earth

Muunna muotoon WMV

Muokkaa videotiedostoja

Muokkaa liikkumattoman kuvan tie-
dostoja
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Aloittaminen

MediaBrowserin käytettävissä olevat toiminnot
Taulukko alla esittää MediaBrowserin käytettävissä olevat toiminnot. 

Toiminto
MediaBrowser 4 BE MediaBrowser 4

Tuo tietokoneelle

Kirjoita levyjä
＊	Blu-ray-levyjä ei tueta.

Direct Disc
＊	DVD-Videota ei tueta. ＊	Blu-ray-levyjä ei tueta.

Vienti iTunesiin -

Lataa YouTubeen

Lataa Facebookiin

Vie Google Earth

Muunna muotoon WMV

Muokkaa videotiedostoja

Muokkaa liikkumattoman kuvan tiedostoja

Kasvojen tunnistus 
Tiedostoanalyysi
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Aloittaminen

Käynnistäminen

 ▉ Kameranauhurin kytkeminen

 ▉ MediaBrowserin käynnistäminen
Voit käynnistää MediaBrowserin millä tahansa seuraavista tavoista:

 ⓵ Kytke kameranauhuri seinärasiaan käyttämällä vaihtovirtasovitinta.

 ⓶ Kytke kameranauhuri päälle.

 ⓷ Kytke kameranauhuri ja tietokone USB-kaapelilla.
 ➡ Kameranauhuriisi ilmestyy valintaruutu.

 ⓸ Valitse yhteys tietokoneeseen kameranauhurin ruudun valikosta.
 � Saadaksesi tietoa kameranauhurin toiminnasta katso kameranauhurin ohjekirjaa.

Kytke kameranauhuri.
MediaBrowser käynnistyy automaattisesti, kun kameranauhuri on kytketty ja jokin vali-
kon kohta valitaan.

Käynnistä pikakuvakkeesta.
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa pikakuvaketta.

 

Käynnistä [Aloita]-valikosta.
Valitse [Aloita] valikko-[Kaikki ohjelmat]-[PIXELA]-[Everio MediaBrowser 4]-[Everio Me-
diaBrowser 4].
＊	Ei käytössä käyttöjärjestelmässä Windows 8/Windows 8.1.

Etsi ja aloita. (Windows 8/Windows 8.1)
Etsi nimellä ”Everio MediaBrowser 4” kohdasta [Search] aloitusruudusta ja kaksois-
napsauta sitten [Everio MediaBrowser 4].

/

 � Kun kytket kameranauhuria

Jos kameranauhuri irrotetaan tietokoneesta MediaBrowserin ollessa 
käytössä, kameranauhurissa olevat videotiedostot saattavat vaurioitua.

Noudata alla olevia ohjeita kytkiessäsi kameranauhuria tietokoneeseen.
 ● Käytä vaihtovirtasovitinta kameranauhurin virtalähdettä varten.

 ● Kytke kameranauhuri ja tietokone USB-kaapelilla. (Toiminta käyttämällä USB-
napoja ei ole taattua.)

 ,Uusien tietojen tarkastaminen

Kun käynnistät MediaBrowserin, ruudulle ilmestyy viesti, joka kysyy ha-
luatko tarkastaa uusimman version ja tuotetiedot. Jos napsautat [Kyllä], 
Internetselain avautuu ja siirtyy tietosivustolle.
＊	Viestit näkyvät vain, jos tietokoneesi on yhdistetty internetiin.

＊	Voit näyttää/piilottaa viestit Preferenssit-ikkunasta (S.115)
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Aloittaminen

Poistuminen

 ▉ Kameranauhurin irroittaminen

 ▉ MediaBrowserista poistuminen

 ⓵ Napsauta  tai  ruudun oikeasta alanurkasta.
＊	Näyttö on erilainen eri käyttöjärjestelmissä.

 ⓶ Napsauta [Poista massamuistilaite turvallisesti -Asema(X:)].
＊	Kirjain, joka ilmestyy kohtaan "Asema (X:)" vaihtelee tietokoneesta riippuen.

＊	Jos useita valintoja näytetään, valitse kameranauhuria vastaava asema.

 ➡ Näyttöön ilmestyy viesti, joka ilmoittaa sinulle laitteen poistamisen olevan 
turvallista.

 ⓷ Irrota kameranauhuri.

Napsauta  tai  ruudun oikeasta ylänurkasta.

＊	Näyttö on erilainen eri käyttöjärjestelmissä.

＊	Sulje kaikki valintaikkunat ja asetusikkunat ennen kuin poistut. 
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Kameranauhurilla olevien tiedostojen tuominen kirjastoon

Valmistelu
Voit tuoda tiedostoja, joita ei ole tuotu tietokoneelle automaattisesti.

 � Tuodaksesi tiedostoja, joita ei ole aiemmin tuotu, tai tuodaksesi erikseen valitun tiedoston, seuraa menettelyä S.109. Voit myös tuoda sellaisia tiedostoja alustamalla tuontimerkit Asetukset -ikku-
nassa (S.114).

 ⓵ Kytke kameranauhuri tietokoneeseen.

 ,Kameranauhuri on jo kytketty

Jos olet jo katsonut näitä tiedostoja kameranauhurissa MediaBrowserin näytöllä, napsauta 

 valikkopaneelissa.

 ⓶ Valitse [BACK UP] kameranauhurin valikosta.

 ➡MediaBrowserin varmistusikkuna tulee näyttöön.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Kameranauhurilla olevien tiedostojen tuominen kirjastoon

 ⓵ Valitse volyymi, jossa ne tiedostot, jotka haluat tallentaa tietokoneelle, 
ovat.

 ⓶ Napsauta [Seuraava].

Vaihe 1 Äänenvoimakkuuden valinta
Valitse tiedostojen tallennuskohde.

Mene seuraavalle sivulle
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Kameranauhurilla olevien tiedostojen tuominen kirjastoon

 ⓵ Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta [Aloita] -painiketta.

Artikkeli Sisältö

Tiedostojen tallennuskohde Sijaintipaikka, johon tiedostot tallennetaan.

Kohtauksien lukumäärä Tietokoneelle tallennettujen tiedostojen lukumäärä.

Tarvittava kapasiteetti Tiedostojen tallentamiseen tarvittava kapasiteetti.

Vapaa tila Tallennuskohteessa oleva vapaa tila.

Tiedostoanalyysi: Kasvojen tunnistustietojen asettaminen

 ➡ Tuonti alkaa.
＊	Files are imported to [(My) Video] or [(My) Document] by default.

 ,Tallennuskohteen ja tiedostoanalyysin asetuksien vaihtaminen 

Voit konfiguroida preferenssinäyttöä (S.114)
＊	Jos tarvittava kapasiteetti on suurempi kuin vapaa tila, vaihda kohteeksi sellainen kohde, jossa on riittävästi vapaata 

tilaa.

 ⓶ Napsauta [OK] viimeistelyviestiin.

 � Huomautus tuoduista tiedoista

Tiedostot, jotka tuodaan tällä sivulla esitetyllä menetelmällä, eivät näy näytöllä. Tuodaksesi samat 
tiedostot uudestaan, seuraa menettelytapaa S.109 tai aseta tuontimerkki uudestaan Valinnat-
ikkunassa S.114.

Vaihe 2  Vahvista
Vahvista tuontiasetukset.
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Kameranauhurilla olevien tiedostojen tuominen kirjastoon

 ⓵ Valitse [Preferenssit...] [Asetukset] -valikossa.
 ➡ Preferenssit tulevat näyttöön.

 ⓶ Napsauta [Selaa...].

 � Katso S.114 määräänpäiden kuvaus.

 ⓷ Määritä määränpää.
＊	Et voi valita järjestelmäkansioita, vain Windows-kansioita, juurihakemistoa C:\ ja optisia levyasemia. 

 ⓸ Napsauta [OK].

 ➡ Tiedostot tuodaan valittuun määränpäähän seuraavasta kerrasta lähtien.

＊	Tiedostot, jotka tuodaan ennen määränpään muuttamista, jäävät aiempaan määränpäähän.

Vaihda tiedostojen tallennusmääränpäätä
Voit vaihtaa kameranauhurilta tuotujen tiedostojen tallennusmääränpäätä.
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Toimenpiteet selaimen näytössä

Näytön osat
Seuraava näyttö tulee esiin, kun käynnistät MediaBrowserin.

Lähderuutu

Voit valita tiedostojen sijaintipaikan, johon tiedostot 
tallennetaan tai lajitellaan.

Valikkoruutu

Napsauta valitsinta jatkaaksesi toimenpidenäyttöön, jota haluat käyttää.

Tuo tiedostoja
＊	Vain, kun valitset laitetta.

  S.14 Lataa YouTubeen   S.75

Vie Google Earth 

＊	Jos tätä valitsinta ei löydy, valitse [Preferenssit...](S.118) 
[Asetukset] -valikosta ja valitse [Ota geolokaatio-toiminto 
käyttöön ].

＊	Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun paikkatiedot tal-
lennetaan kameranauhurin avulla (Everio).

  S.92

Muokkaa videotiedostoa.   S.38 Lataa Facebookiin.   S.82

Muokkaa pysäytyskuvatiedostoja   S.52 Vie iTunesiin.   S.71

Muunna videoiden tiedostomuoto, jotta 
voit jakaa ne Internet-sivuilla.

  S.88 Kirjoita levy.   S.28

Selainruutu

Listaa video/kuvatiedostoista säilytetään sijainti-
kohteessa, jonka valitsit lähderuudussa.

Suodatin (jaottele tarkoituksen mukaan)

Voit jaotella tiedostoja selainruudussa 
tarkoituksen mukaan.

Suodatin (jaottele tiedostomuodon mukaan)

Voit jaotella tiedostoja selainruudussa 
tiedostomuodon mukaan.

Toimenpideruutu

Käyttövalitsimet, kuten selainruudun näytön muut-
taminen, ovat saatavilla.

  S.22

   

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet selaimen näytössä

Näytön osat

Laitteet

Tietokoneeseen liitetyt laitteet näkyvät seuraavalla tavalla:

 Kameranauhuri Ilmestyy kytkettäessä kameranauhuri, jossa on sisäänrakennettu kovalevy tai muisti.

SD-muistikortti Ilmestyy kytkettäessä kameranauhuri, jossa on SD-muistikortti.

Vaihtolevy Ilmestyy kytkettäessä ulkoinen muistilaite.

Ulkoinen levyasema

Tulee näyttöön, kun yhdistetään ulkoinen levyasema, jossa on kameranauhurista var-
muuskopioituja tiedostoja.
＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue tätä toimintoa. 

＊	Vain yksi levyasema näkyy, vaikka kaksi tai useampi asema on liitetty. 

Levyasema

Ilmestyy, kun laitat DVD/BD-ldevyn, jossa on kameranauhurista varmuuskopioidut 
tiedostot. 
＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue tätä toimintoa. 

＊	Vain yksi levyasema näkyy, vaikka kaksi tai useampi asema on liitetty. 

Kirjasto

Tiedostojen luokittelu tietokoneella näkyy tällä tavalla:

 Näytä kaikki Kaikki kirjastossa säilytetyt tiedostot. Editoitu tiedosto Editoi kohteita ja tiedostoja, jotka on viety editoinnin jälkeen.

 Kalenteri Tiedostot on luokiteltu tallennuspäivän mukaan. Vientilista Näyttää iTunesiin vietävät ja jo viedyt tiedostot. 

 Käyttäjälista
Kirjastosta kerätyt tiedostot aiheittain tai mikä valitsemasi kate-
goria vain.

Latauslista Näyttää YouTubeen/Facebookiin ladattavat ja jo ladatut tiedostot.

 Älykäs lista Kirjastosta tietyillä ehdoilla kerätyt tiedostot.

 ▉ Lähderuutukuvakkeet

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet selaimen näytössä

Näytön osat

Statuskuvakkeet.

＊	Jotkin kuvakkeet eivät ole käytettävissä riippuen kameranauhurin mallista. 

 Videotiedosto. Pysäytyskuvatiedosto

 Videotiedosto tallennettu UXP-käytössä.

Tiedostoja editoitaessa luotujen kohteiden editoiminen.

AVCHD Progressive-videotiedosto.

Analysoi tiedosto, jossa on kasvoja.
Tiedosto, joka oli määritetty vietäväksi iTunesiin ka-
meranauhurilla. 

Analysoi tiedosto, jossa ei ole kasvoja. iTunesiin viety tiedosto. 

Tiedosto on jo kirjoitettu DVD-levylle DVD-Video 
-standardissa.

Tiedosto, joka oli määritetty ladattavaksi Internettiin 
kameranauhurilla.

Tiedosto on jo kirjoitettu DVD-levylle AVCHD 
-standardissa.

Tiedosto ladattu Internettiin. 

Tiedosto on jo kirjoitettu Blu-ray-levylle. 
Tiedosto, jossa on paikkatietoja.
＊	Käytettävissä, kun geolokaatio-toiminto on aktivoitu.

[Tätä tiedostoa ei löydy]
Tiedosto on aiemmin lisätty kirjastoon, mutta sitä 
ei löydy, sillä tiedoston sijaintia on muutettu tai tie-
dosto on poistettu.
＊	Poista kuvake, jos alkuperäistä tiedostoa ei ole.

  S.120

[Ei käytettävissä tällä toiminnolla]
Tällä merkinnällä varustettuja tiedostoja ei voi käyttää 
ladattaessa tai vietäessä tiedostoja.

[Tuotu merkki]
Kameranauhuriin tallennettujen videoiden joukosta tämä merkintä näkyy niillä video-
tiedostoilla, jotka on jo tuotu kirjastoon.

  Aseta uudestaan 
tuontimerkit,S.114

Ei voi pudottaa -merkki

 näkyy, kun tuot hiiren kursorin sellaisen sijainti-
paikan päälle, johon tiedostoa ei voi pudottaa.

 ▉ Selainruudun kuvakkeet    
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Toimenpiteet selaimen näytössä

Näytä tiedostoja

Valitse näytettävä vuosi, kuukausi ja päivä. 
Napsaus  näyttää siinä olevat kohteet.

Napsauta [Näytä kaikki] nähdäksesi kaikki 
tiedostot.

Perustoimenpiteet

Muuta sommittelua

Valitsimet käyttöruudussa vaihtelevat selaimen näyttöruudun mukaan. 

Näytä tiedostot pikkukuvina.

  S.24

Näytä tiedostot listan muodossa.

  S.25

Näytä tiedostot kalenterin muotoisina.

  S.22, S.23

Jaottelee listojen mukaan

Voit jaotella tiedotot teemojesi tai tarkoi-
tustesi mukaan.

  S.101, S.103

Lisää käyttäjälista

Näyttää käytettävissä olevat va-
likkoasetukset riippuen kirjastosta 
valitusta nimikkeestä.

Toistotiedostoja

Kaksoisnapsauta tiedostoa.

  S.26
＊	Tiedostojen toistamiseksi kameranauhurissa kameranauhuri on kytkettä-

vä ja valittava [TOISTA PC:LLÄ]

Voit esikatsella tiedoston laittamalla hiiren kursorin pik-
kukuvan päälle.

Poista tiedostoja

Valitse poistettavat tiedostot ja paina [Poista] näppäimistössä Tarjolla on kaksi 
poistomenetelmää: Jos haluat poistaa tiedoston(/t) tietokoneelta, valitse [Poista 
kokonaan]. Jos haluat ainoastaan poistaa tiedoston Kirjastosta, valitse [Säilytä 
tiedostot]. 

＊	Et voi poistaa tiedostoja alykkäältä listalta.

＊	Kun poistat tiedostoja käyttäjälistasta, tiedostot poistetaan listalta ilman mitään viestiä, mutta ne jäävät 
Kirjastoon.

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet selaimen näytössä

Perustoimenpiteet

Napsauta  katsoaksesi kuukausittaisen näkymän Napsauta päivämäärää pikkukuvavalitsimilla päivittäisen näkymän katsomiseksi.

Näytä kaikki pikkukuvat

Kun laitat kursorin hetkeksi pikkukuvalle, näet kyseisenä päivänä tal-
lennettujen tiedostojen pikkukuvalistan. 

Toimenpideruutu

Näyttää tiedostoista löytyneet kasvot.
＊	Sinun täytyy analysoida tiedostot ennen tämän toiminnon käyttöä.

＊	Kasvojen tunnistustoiminto on riippumaton kameranauhurin kasvojen tunnistuksesta. Tunnis-
tuksen tulos voi erota kameranauhurin tuloksesta.

  S.97

Siirry edellisen vuoden kalenteriin. Poistettu käytöstä silloin, kun nyt näytetyn vuoden edellisenä 
vuonna tallennettuja tiedostoja ei ole.

 - Tallennettuja videoita sisältävät kuukausipainikkeet aktivoidaan.

Siirry seuraavan vuoden kalenteriin. Poistettu käytöstä silloin, kun nyt näytettyä vuotta seuraavana 
vuonna tallennettuja tiedostoja ei ole.

 ▉ Käyttöpaneeli (kuukausinäkymä)
   

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet selaimen näytössä

Perustoimenpiteet

Napsauta  ja valitse päivämäärä pikkukuvan kanssa kalenterissa. Näyttöön tulee päivittäinen näkymä.

 ▉ Käyttöpaneeli (päivittäinen näkymä)
   

Toimenpideruutu

Muuta pikkukuvan kokoa vetämällä liukusäädintä.

Näytä tiedoston tiedot.
＊	Voit muuttaa tiedoston otsikkoa ja pikkukuvaa. (S.99)

＊	Muokatussa tiedostoissa "Järjestelmäbittinopeus" voi poiketa alkuperäisen tiedoston bittinopeudesta, ja arvoa "Videon 
bittinopeus" ei ehkä näy.

Näyttää tiedostoista löytyneet kasvot.
＊	Sinun täytyy analysoida tiedostot ennen tämän toiminnon käyttöä.

＊	Kasvojen tunnistustoiminto on riippumaton kameranauhurin kasvojen tunnistuksesta. Tunnistuksen 
tulos voi erota kameranauhurin tuloksesta.

  S.97

Vaihda toistonäyttöön.   S.26

 : Kierrä pysäytyskuvaa 90 astetta vasta-
päivään.

 : Kierrä pysäytyskuvaa 90 astetta myötäpäi-
vään.

＊	Rastita ruutu "Pysäytyskuvanäyttö" preferensseissä (S.114) käyttääksesi näitä valitsimia.

Palaa kuukausinäkymään.

Siirtyy sen viikon kalenteriin, joka sisältää ennen nyt näytettäviä tiedostoja tallennettuja tiedostoja.

 - Tallennettuja videoita sisältävät päivämääräpainikkeet aktivoidaan.

Siirtyy sen viikon kalenteriin, joka sisältää nyt näytettävien tiedostojen jälkeen tallennettuja tiedostoja.

Aloita kasvojen etsintä.   S.98

Näytä kaikki pikkukuvat

Pikkukuvat näkyvät tallennusajan mukaan.

Syötä muistio

Voit syöttää muistion siitä ajasta, jolloin tallensit tiedostot.

＊	Ei käytettävissä, kun valitaan [Laite] lähdepaneelissa.

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet selaimen näytössä

Perustoimenpiteet

Napsauta  katsoaksesi pikkukuvanäkymän

Järjestä tiedostoja

Voit järjestää tiedostoja, kun valitset  [Näytä kaikki] tai käyttäjälistan läh-
depaneelissa vetämällä ja pudottamalla.

Toimenpideruutu

Muuta pikkukuvan kokoa vetämällä liukusäädintä.

Näytä tiedoston tiedot.
＊	Voit muuttaa tiedoston otsikkoa ja pikkukuvaa. (S.99)

＊	Editoiduissa tiedostoissa "Järjestelmäbittinopeus" voi poiketa alkuperäisen tiedoston bittinopeudesta, ja arvoa "Vi-
deon bittinopeus" ei ehkä näy.

Näyttää tiedostoista löytyneet kasvot.
＊	Sinun täytyy analysoida tiedostot ennen tämän toiminnon käyttöä.

＊	Kasvojen tunnistustoiminto on riippumaton kameranauhurin kasvojen tunnistuksesta. Tun-
nistuksen tulos voi erota kameranauhurin tuloksesta.

 � S.97

Vaihda toistonäyttöön.  � S.26

 : Kierrä pysäytyskuvaa 90 astetta vastapäivään.

 : Kierrä pysäytyskuvaa 90 astetta myötäpäivään.

＊	Rastita ruutu "Pysäytyskuvanäyttö" preferensseissä (S.114) käyttääksesi näitä valitsimia.

Aloita kasvojen etsintä.  � S.98

Peru tiedostovalinta.

Valitse kaikki nyt selainpaneelissa näytetyt tiedostot.

 ▉ Käyttöpaneeli (pikkukuvanäkymä)
   

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet selaimen näytössä

Perustoimenpiteet

Napsauta  nähdäksesi listanäkymän

Jaottele artikkelin mukaan

Napsauta otsakkeita. Voit muuttaa otsakkeiden järjes-
tystä vetämällä ja pudottamalla.

＊	Joitain artikkeleja ei voi siirtää.

Muuttaaksesi artikkeleita valitse [Näytä näkymäase-
tukset...]  [Ikkuna] -valikossa, ja aseta ne asetukset, 
jotka haluat näyttöön.

＊	Huomaa, että tiedostostatusta, nimikettä ja pikkukuvaa ei voi piilot-
taa.

Järjestä tiedostoja

Voit järjestää tiedostoja, kun valitset  [Näytä kaikki] tai käyttäjälistan 
lähdepaneelissa vetämällä ja pudottamalla.

Toimenpideruutu

Muuta pikkukuvan kokoa vetämällä liukusäädintä.

Näytä tiedoston tiedot.
＊	Voit muuttaa tiedoston otsikkoa ja pikkukuvaa. (S.99)

＊	Editoiduissa tiedostoissa "Järjestelmäbittinopeus" voi poiketa alkuperäisen tiedoston bittinopeudesta, ja arvoa "Vi-
deon bittinopeus" ei ehkä näy.

Näyttää tiedostoista löytyneet kasvot.
＊	Sinun täytyy analysoida tiedostot ennen tämän toiminnon käyttöä.

＊	Kasvojen tunnistustoiminto on riippumaton kameranauhurin kasvojen tunnistuksesta. Tun-
nistuksen tulos voi erota kameranauhurin tuloksesta.

 � S.97

Vaihda toistonäyttöön.  � S.26

 : Kierrä pysäytyskuvaa 90 astetta vastapäivään.

 : Kierrä pysäytyskuvaa 90 astetta myötäpäivään.

＊	Rastita ruutu "Pysäytyskuvanäyttö" preferensseissä (S.114) käyttääksesi näitä valitsimia.

Aloita kasvojen etsintä.  � S.98

Peru tiedostovalinta.

Valitse kaikki nyt selainpaneelissa näytetyt tiedostot.

 ▉ Käyttöpaneeli (listanäkymä)
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Toimenpiteet selaimen näytössä

Toistoruutu
Seuraava näyttö tulee näkyviin,kun kaksoisnapsautat tiedostoa.

Toistopaneeli

Tiedostot selaimen paneelissa tulevat näyt-
töön. Toisto alkaa napsauttamalla tiedostoa.

Näytön pysäytyskuvavalitsin

Tallentaa näytön pysäytyskuvatiedoston. 

  S.66

Takaisin selaimen näyttövalitsimeen

Napsauta tätä valitsinta palataksesi selainnäyttöön.

Aseta jaksovalitsin

Mene jaksonasetusnäyttöön ja aseta jaksot.

  S.50

Kokoruudun -näyttövalitsin

Napsauta tätä valitsinta käyttääksesi kokoruu-
tunäyttöä. Kaksoisnapsauta näyttöä uudestaan 
palataksesi alkuperäiseen näyttöön.

＊	Voit myös vaihtaa kokoruutunäyttöön kaksoisnapsauttamal-
la näyttöä.

Asetusvalitsin

Avaa ikkuna konfiguroidaksesi diaesityksen näyttö-
ajan ja efektit.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet selaimen näytössä

Katso

Toistaa/keskeyttää. Toiston aikana 
painike näkyy keskeytyspainikkeena.

Siirry taaksepäin yhden ruudun verran.

Siirry eteenpäin yhden ruudun verran.

Hyppää edelliseen jaksoon

Hyppää seuraavaan jaksoon.

Hyppää toistamasi tiedoston yläpäähän.
＊	Kun toistokohta on jo tiedoston alussa, se 

hyppää edellisen tiedoston alkuun.

Hyppää seuraavan tiedoston alkuun.

Vaihda jaksoyksikköä 

Voit näyttää jaksot yksin videotiedostossa tai mo-
lemmat jaksot ja kasvot videotiedostossa.Säädä äänenvoimakkuus

Siirrä liukusäädintä.  -painikkeen napsauttami-
nen mykistää audioäänen. Peruuta mykistys nap-
sauttamalla sitä uudelleen.

Vaihda toiston sijainti

Siirrä liukusäädin näytettävään kohtaan. 
Molemmissa päissä oleva aika ilmaisee 
toistoaikaa: vasemmalla oleva aika näyttää 
kuluneen ajan, ja oikealla oleva aika näyttää 
kokonaisajan. 

＊	Liukusäädintä ei näytetä, kun pysäytyskuvatiedostoja 
toistetaan.

Toistotoiminnot
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Levylle kirjoittaminen

Valmistelu
Voit kirjoittaa tuotuja tiedostoja levylle.
＊	Katso S.99, jos haluat vaihtaa tiedoston nimen ennen kirjoitusta.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.
Katso tuontiohjeet S.14.

 ,Kun tallennat tiedostoja kameranauhurilla suoraan DVD/BD-levyille.

Tallenna tiedostot noudattamalla menettelytapoja S.111 "Tallenna tiedostot suoraan kameranau-
hurilta levylle (Suora levy)". 

 ⓶ Laita levy tietokoneen levyasemaan.
Sulje ikkunat niin, että Explorer näytetään.

Tuetut levyt

DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW

BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL

＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue Blu-Ray-levyjä.

＊	8cm levyjä ei tueta.

＊	Kun käytät uudelleenkirjoitettavia levyjä, MediaBrowser pyhkii tallennetut tiedot ennen kirjoittamista.

 ⓷ Napsauta .

   

Mene seuraavalle sivulle
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Levylle kirjoittaminen

Vaihe 1 Valitse levytyyppi
Valitse levytyyppi, jolle kirjoitat ja soitin. 

 ⓵ Valitse levytyyppi.

 � Luodaan DVD-videostandardin mukaista levyä

Vaaditaan toista asentajaa DVD-videostandardin mukaisen levyn luomiseksi. Voit ladata asen-
nusohjelman ilmaiseksi Internet-sivuiltamme. Valitse seuraava vaihtoehto päästäksesi latauksen 
Internet-sivulle.  

 ● [Napsauta saadaksesi uusimmat tuotetiedot] valikkopalkin [Ohje]-valikossa

Latauksen jälkeen sinun on kaksoisnapsautettava asennusohjelmaa ja noudatettava näytön ohjei-
ta saadaksesi asennuksen loppuun.

 ⓶ Valitse soitin toistaaksesi luotua levyä.
＊	AVCHD-sandardin mukaisen levyn toistamiseksi vaaditaan tuettua soitinta. 

 ⓷ Napsauta [Seuraava].

Mene seuraavalle sivulle
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Levylle kirjoittaminen

Vaihe 2 Valitse ehdokkaat
Valitse kirjoitettavat tiedostot.

 ⓵ Vedä ja pudota kirjoitettavat tiedostot ruudun alapuoliskolle.
 ● Jos haluat poistaa ruudun alapuoliskoon lisätyn videotiedoston, valitse tiedosto ja napsauta 
[Sulje pois valittu].

 ● Voit tarkistaa tiedostojen koon kapasiteettipalkin avulla, joka 
sijaitsee näytön vasemmassa alakulmassa. Et voi kirjoittaa 
levyä, kun palkin näyttö on punainen. Voit käyttää enintään 5 
levyä, kun kirjoitat DVD -levyjä, ja yhtä levyä, kun kirjoitat Blu-
ray-levyä.

 ⓶ Napsauta [Seuraava].

   

Mene seuraavalle sivulle
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Levylle kirjoittaminen

Vaihe 3 Vahvista
Vahvista levyn kirjoitusasetukset.

 ⓵ Napsauta [Asetukset].

 � Jos viesti tulee näyttöön...

Jos näyttöön tulee viesti, että asemaa ei löydy, levyasema ei ehkä tue asettamasi levyn 
kirjoittamista.

Tarkista tässä asemassa tuetut levyt.

 ⓶ Konfiguroi kirjoitusasetukset ja napsauta [OK].
Katso S.117 vaihtoehtojen sisällöt.

Mene seuraavalle sivulle
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Levylle kirjoittaminen

Vaihe 3 Vahvista

 ⓷ Kirjoita valikkoikkunan nimike.

 � Luotaessa Blu-ray-levyä... 

Jos valitsit AVCHD Progressive, valikkonäyttö ja otsikko eivät ole mukana levyllä.

 ⓸ Napsauta [Aloita].
Kirjoittaminen voi kestää jonkin aikaa riippuen kirjoitusasetuksista ja tarvittavasta levymäärästä.
＊	Älä käytä muita ohjelmia levylle kirjoituksen aikana.

＊	Kun näyttöön tulee viesti "Liian vähän kapasiteettia työtilassa", vaihda työtila Preferensseissä. (S.114) 

 ,Kun 2 tai useampia levyjä tarvitaan

Kun "Aseta uusi levy" -viesti ilmestyy, aseta levy asemaan. 
＊	Korkeintaan 5 levyä (vain yksi Blu-ray-levy) voidaan luoda yhdellä toiminnolla. Jos tarvitaan yli 5 levyä, toista levyn kirjoitus-

prosessi uudestaan. 

 ⓹ Napsauta [OK] viimeistelyviestistä.
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Toista levy

Aloita toistaminen
"Everio MediaBrowser 4 Player" käynnistyy, kun toistat videosisältöä, joka on tallennettu kameranauhurilla tai kirjoitettu levylle käyttäen MediaBrowseria.  Jos sinulla ei ole erillistä 
Blu-ray- tai DVD-soitinta, joka tukee AVCHD -standardia, tämä ohjelma auttaa toistamaan sisällön tietokoneella.

＊	Tietokoneen levyaseman on tuettava toistettavaa levyä.

 ⓵  Käynnistä "Everio MediaBrowser 4 Player".
 ▉ Käynnistä pikakuvakkeesta.

Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa pikakuvaketta.

 

 ▉ Käynnistä [Aloita]-valikosta.

Valitse [Aloita] valikko-[Kaikki ohjelmat]-[PIXELA]-[Everio MediaBrowser 4]-[Everio MediaBrowser 4 
Player].
＊	Ei käytössä käyttöjärjestelmässä Windows 8/Windows 8.1.

 ▉ Etsi ja aloita. (Windows 8/Windows 8.1)

Etsi nimellä ”Everio MediaBrowser 4 Player” kohdasta [Search] aloitusruudusta ja kaksoisnap-
sauta sitten [Everio MediaBrowser 4 Player].

 ➡ Everio MediaBrowser 4 Playerin latausikkuna tulee näyttöön.

Everio MediaBrowser 4 Playerin avulla voit toistaa seuraavia videosisältöjä:

Disc

DVD-Video AVCHD Blu-ray 

Everio MediaBrowser 4 Player -

   

Mene seuraavalle sivulle
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Toistolevy

Aloita toistaminen

 ⓶ Napsauta [Tiedosto]-valikkoa ja valitse toistomenetelmä.
 ● Videoiden toistamiseksi on napsautettava [Valitse tiedosto].

 ● Levyn toistamiseksi on napsautettava [Valitse levy].

 ⓷ Valitse tiedosto/levy, jonka haluat toistaa ja napsauta [Avaa].

 ➡ Valittu tiedosto/levy toistetaan.

 ,Katso koko näytössä

Kaksoisnapsauta näytön aluetta.

Kaksoisnapsauta näyttöä uudestaan palataksesi alkuperäiseen kokoon.
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Toistolevy

Käyttöpaneeli
Everio MediaBrowser 4 Playeriä käytetään käyttöpaneelista.

Navigointinäppäimet

Voit ohjata valikkonäyttöä levyä toistettaessa.

Nimikkeen/luvun numero

Nimikkeen numero levyn toiston aikana. 
Myös luvun numero näytetään, kun luvut on 
asetettu. 

Toistotila

Nykyinen toistotila, kuten kulunut aika tai toistonope-
us eteen/taakse pikakelauksen yhteydessä, näytetään 
tässä.

Valikkopainike

Napsauta tätä painiketta palataksesi valikkonäyttöön toiston aikana.

Poistopainike

Napsauta tätä painiketta levyn poistamiseksi.

Toiston liukusäädin

Nykyinen toiston sijainti näytetään. Voit vetää 
liukusäätimen asettamaan toiston aloituskohdan.

Äänenvoimakkuus

Siirrä liukusäädintä.  -painikkeen napsauttaminen aktivoi/peruuttaa 
audioäänen mykistyksen.

Toistopainikkeet

Toistaa/keskeyttää. Toiston aikana painike näkyy keskeytyspainik-
keena.

Pysäyttää toiston.

Kelaa nopeasti taaksepäin.

＊	Joka kerta, kun napsautat tätä painiketta, nopeus muuttuu x5, x10, x30, x60, 
x1 ja x5.

Kelaa nopeasti eteenpäin.

＊	Joka kerta, kun napsautat tätä painiketta, nopeus muuttuu x5, x10, x30, x60, 
x1 ja x5.

Ohituspainikkeet

Hyppää toistamasi kappaleen alkuun.

Hyppää seuraavaan kappaleeseen.

Hyppää toistamasi nimikkeen alkuun.
＊	Kun toistokohta on jo nimikkeen alussa, se hyppää edellisen nimikkeen alkuun.

Hyppää seuraavan nimen alkuun.

Mene seuraavalle sivulle
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Toistolevy

Käyttöpaneeli

 ,Näppäinten pikatoiminnot

Videotoiston aikana seuraavat toiminnot ovat mahdollisia näppäimiä käyttämällä.

Käyttö Näppäin

Toisto/tauko Välilyöntinäppäin

Pysäytys [S]

Pikakelaus taaksepäin [Ctrl] + [ ← ]

Pikakelaus eteenpäin [Ctrl] + [ → ]

Edelliseen kappaleeseen [ ← ]

Seuraavaan kappaleeseen [ → ]

Mykistys [M]

Äänenvoimakkuuden nostaminen [Shift] + [ ↑ ]

Äänenvoimakkuuden laskeminen [Shift] + [ ↓ ]

Koko ruutu/koko ruudun peruutus [F]
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Editoi tiedostoja
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Editoi videotiedostoja

Valmistelu
Voit editoida videotiedostoja yhdessä pysäytyskuvien ja musiikin kanssa.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.
Katso tuontiohjeet S.14.

 ⓶ Napsauta .

 ➡ Editointi-ikkuna näytetään.

   

Mene seuraavalle sivulle



39

Editoi videotiedostoja

 ⓵ Vedä ja pudota editoitavat tiedostot ruudun alapuoliskolle.
 ● Jos haluat poistaa ruudun alapuoliskoon lisätyn videotiedoston, valitse tiedosto ja napsauta 
[Sulje pois valittu].

 ● Vedä ja pudota Editointikohde (S.42), jos haluat katsauksen tallentamastasi editointitoimenpitees-
tä.

 ⓶ Lisää yksivärikuva (valinnainen)
Voit lisätä yksivärikuvan, jota voidaan käyttää taustakuvana tai muuhun tarkoitukseen. Napsauta 

 ja valitse väri.

 ⓷ Sovita väri
Vedä ja pudota tiedostot.

 ⓸ Napsauta [Seuraava].

Vaihe 1 Valitse ehdokkaat
Valitse editoitavat video- ja kuvatiedostot.

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi videotiedostoja

 ⓵ Napsauta editointivaihtoehtoa.
Seuraavat vaihtoehdot ovat saatavilla. 

Vaihtoehto Sisältö

Pituus
Leikekuvan ottaminen tärkeistä kohtauksista videotiedostossa. Voit 
myös konfiguroida näyttöajan pysäytyskuville ja yksivärikuville.

  S.43

Siirtymä Lisää visuaalinen efekti tiedostojen väliin.   S.45

Teksti
Lisää teksti videoihin. Voit myös konfiguroida tekstikoon ja visuaaliset 
efektit.

  S.46

Audio Lisää musiikki ja valitse toistotapa.   S.49

 ⓶ Napsauta [Seuraava].

Vaihe 2 Editoi
Lisää teksti tai efektejä videotiedostoon

   

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi videotiedostoja

 ⓵  Napsauta [Asetukset] ja valitse kuvalaatu.
Valitse kuvalaatu ja napsauta [OK].

Vaihtoehto Sisältö

Kuvalaatu

Valitse kuvalaatu, jos viet editoitua sisältöä, kuten [Videotiedosto (MBT)](S.42).  

HD (1920x1080 i ) Muunna tarkkuuteen 1920 x 1080 pikseliä (kuvan lomitus).

HD (1920x1080p)
Muunna tarkkuuteen 1920 x 1080 pikseliä (progressive).

SD (16:9)
Muuta kuvasuhteeksi 16:9. Viedyn tiedoston pikselileveys on 
720.

x.v.Color -ase-
tukset

[x.v.Color ON]
x.v.Color sovelletaan viedylle tiedostolle.

[x.v.Color OFF]
x.v.Color ei sovelleta viedylle tiedostolle.

＊	x.v. color on väristandardi, jonka värialue on laajempi kuin tavallisella standardilla. Tehokkaampi värikuvaus voidaan tallentaa ja toistaa 
käyttäen laitteita, jotka tukevat x.v. color-standardia.

＊	Jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä riippuen kameranauhurin mallista.

＊	Jos valitset vaihtoehdon, jonka kuvasuhde poikkeaa videotiedoston kuvasuhteesta, ruudun ylä- ja alaosaan tai oikealle ja vasemmalle 
tulee mustat raidat.

＊	Voit huojentaa heikkenemistä ja lyhentää käsittelyaikaa valitsemalla vaihtoehdon, joka vastaa alkuperäisen tiedoston spesifikaatioita. 

＊	Jos perut asetuksen, sovelletaan aikaisempaa laatua.

Vaihe 3 Vahvista
Vahvista viedyn tiedoston spesifikaatiot.

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi videotiedostoja

 ⓶ Vahvista viedyn tiedoston spesifikaatiot.

Artikkeli Sisältö

Otsikko Voit muuttaa tiedostojen nimikkeitä kirjastossa. 

Vientiformaatti

[Muokkaa kohdetta]
Tallena editointitoimenpiteiden sisältö. Voit tehdä katsauksen editointitoimenpiteestä 
valitsemalla editointikohteen vaiheessa 1.
＊	Jos käytät ulkoisista laitteista tulevia tiedostoja, tämä vaihtoehto kumoutuu ja [Elokuvatiedosto] sovel-

letaan automaattisesti.

[Videotiedosto (MBT)]
Vie videoformaattitiedostona.

 ⓷ Napsauta [Aloita].

 ➡ Editointikohde tai videotiedosto luodaan.

＊	Tämä voi kestää hetken aikaa, jos toistoaika on pitkä tai editoinnissa käytetään useita sisältöjä.  

 ⓸ Napsauta [Kyllä] viimeistelyviestistä.

 ➡ Selainikkuna tulee näyttöön. Viety tiedosto lisätään "Editoituun tiedostoon" lähdepa-
neelissa. Napsauta [Ei], jos haluat jatkaa editointia.

Vaihe 3 Vahvista
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 ⓵ Napsauta editoitavaa videotiedostoa.

 ⓶ Siirrä vasen liukusäädin kohtauksen alkuun leikekuvan ottamiseksi.

Voit sovittaa toiston sijainnin kehyksillä  /  .

 ⓷ Siirrä oikea liukusäädin kohtauksen loppuun leikekuvan ottamiseksi.

 ⓸ Toista vaiheita 1 - 3 tarvittaessa.

 ,Peruuta/toista toimenpiteet

Voit peruuttaa   tai toistaa  toimenpiteen ruudun vasemmassa yläreunassa olevilla valitsi-
milla.

 ⓹ Napsauta [Esikatso kaikki].

 ➡ Ruutu palaa takaisin ruutuun S.40.

Toimenpiteet editointivaihtoehdoissa

Sovita videotiedoston pituus
Voit ottaa leikekuvan tärkeistä kohtauksista videotiedostossa. Asetusruutu vaihtelee riippuen editoitavasta tiedostotyypistä.
＊	Tässä selitetään toimenpiteet, sitten kun on napsautettu [Pituus] vaiheessa 1 S.40 . Jos haluat editoida alusta alkaen, aloita S.38 .

 ▉ Kun editoit videotiedostoa

   

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet editointivaihtoehdoissa

 ⓵ Napsauta editoitavaa pysäytyskuva- tai yksivärikuvatiedostoa.

 ⓶ Kirjoita näyttöaika.
Voit asettaa ajan väliltä 3 - 60 sekuntia.

 ⓷ Toista vaiheita 1 - 2 tarvittaessa.

 ,Peruuta/toista toimenpiteet

Voit peruuttaa   tai toistaa  toimenpiteen ruudun vasemmassa yläreunassa olevilla valitsi-
milla.

 ⓸ Napsauta [Esikatso kaikki].

 ➡ Ruutu palaa takaisin ruutuun S.40.

Sovita videotiedoston pituus

 ▉ Kun editoit pysäytyskuva- tai yksivärikuvatiedostoa 



45

Toimenpiteet editointivaihtoehdoissa

 ⓵ Vedä ja pudota siirtymä kohtaan  .
Jos haluat soveltaa siirtymää kaikille, valitse siirtymätyyppi ja napsauta [Sovella kaikkiin].
＊	Et voi asettaa siirtymää, jos edelliset/seuraavat tiedostot ovat lyhyempiä kuin 3 sekuntia. Tällaisissa kohdissa näyte-

tään .

 ⓶ Toista vaihetta 1 tarvittaessa.

 ,Peruuta/toista toimenpiteet

Voit peruuttaa   tai toistaa  toimenpiteen ruudun vasemmassa yläreunassa olevilla valitsi-
milla.

 ⓷ Napsauta [Esikatso kaikki].

 ➡ Ruutu palaa takaisin ruutuun S.40.

＊	Jos vedät ja pudotat tiedoston, jolle siirtymää sovelletaan, siirtymä pyyhkiytyy pois.

Lissää siirtymäefektejä
Voit lisätä visuaalisia efektejä tiedostojen väliin
＊	Tässä selitetään toimenpiteet, sitten kun on napsautettu [Siirtymä] vaiheessa 1 S.40 . Jos haluat editoida alusta alkaen, aloita S.38 .
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Toimenpiteet editointivaihtoehdoissa

 ⓵ Valitse tiedosto tekstin lisäämiseksi.

 ⓶ Napsauta kohtaan, jolla haluat näyttää tekstin ja kirjoita teksti.
Kun kirjoitat tekstiä, se tulee valkoisiin kehyksiin. Tätä kehystä kutsu-
taan "tekstiboksiksi". Voit kirjoittaa tai editoida tekstin kun tekstiboksi 
on näytössä. Napsauta tekstiin, jos tekstiboksia ei ole näytössä.

Lisää teksti
Voit lisätä tekstin videoihin. Voit soveltaa yhden tekstin yhdelle tiedostolle.
＊	Tässä selitetään toimenpiteet, sitten kun on napsautettu [Teksti] vaiheessa 1 S.40 . Jos haluat editoida alusta alkaen, aloita S.38 .

   

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet editointivaihtoehdoissa

 ⓷ Editoi teksti.
Vaihtoehto Sisältö

Fontti Valitse tekstityyppi pudotusvalikosta

Koko Valitse tekstikoko pudotusvalikosta.

Väri

 : Valitse tekstin väri. Napsauta  oikealla, ja valitse väri näytössä olevasta paneelista.

 : Rajaa teksti. Tarkista tekstiboksi ja napsauta , valitse sitten väri näytössä olevasta pa-
neelista.

Tyyli

Muuta tekstityyliä. Peruuta napsauttamalla uudelleen.

 : Lihava  : Kursiivi  : Alleviivaus

Muuta tekstin tasausta.

 : Tasaa vasemmalle  : Tasaa keskelle  : Tasaa oikealle

Efekti Lisää häivitysefekti

Poista Poista valittu tekstiboksi.

 ⓸ Editoi tekstiboksilla.

Kun kuvake  on näytössä tekstiboksin vieressä, voit siirtää tekstin vetämällä ja pudottamalla. 

Kun  -kuvake näytetään tekstiboksin nurkassa, voit muuttaa tekstikokoa vetämällä. 

Kun  -kuvake näytetään lähellä tekstiboksin nurkkaa, voit kääntää tekstiä vetämällä.   

Lisää teksti

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet editointivaihtoehdoissa

 ⓹ Siirrä vasen liukusäädin kohtauksen alkuun tekstin näyttämiseksi.

Voit sovittaa toiston sijainnin kehyksillä  /  .

 ⓺ Siirrä oikea liukusäädin kohtauksen loppuun tekstin näyttämiseksi.

 ,Peruuta/toista toimenpiteet

Voit peruuttaa   tai toistaa  toimenpiteen ruudun vasemmassa yläreunassa olevilla valitsi-
milla.

 ⓻ Napsauta [Esikatso kaikki].

 ➡ Ruutu palaa takaisin ruutuun S.40.

Lisää teksti
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Toimenpiteet editointivaihtoehdoissa

 ⓵ Napsauta [Lisää] ja valitse musiikkitiedostot.
＊	Et voi lisätä enempää, kuin yhden musiikkitiedoston.

＊	Napsauta [Muuta] ja valitse tiedosto uudelleen, jos haluat vaihtaa tiedostoja. Napsauta [Poista], jos haluat peruuttaa tie-
doston.

 ⓶ Valitse toistotapa.

Vaihtoehto Sisältö

Silmukkatoisto Musiikkitiedostoa toistetaan silmukkana editoitujen sisältöjen loppuun asti.

Jätä alkuperäinen audio
Videon musiikki- ja audiotiedostot toistetaan.
＊	Musiikkitiedostoa voi olla vaikea kuunnella riippuen videotiedostojen audioäänen voimakkuudesta.

 ⓷ Napsauta [Esikatso kaikki].

 ➡ Ruutu palaa takaisin ruutuun S.40.

Lisää musiikki
Voit lisätä musiikin ja valita toistotavan.

＊	Tässä selitetään toimenpiteet, sitten kun on napsautettu [Audio] vaiheessa 1 S.40 . Jos haluat editoida alusta alkaen, aloita S.38 .

＊	Huomaa, että Editoi kohdetta (S.42) ei sisällä [Audio] asetuksia. 
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Toimenpiteet editointivaihtoehdoissa

 ⓵ Kaksoisnapsauta videotiedostoa kappaleiden asettamiseksi.

 ⓶ Napsauta [Kappaleen asetukset].

 ➡ Kappaleen asetukset -ikkuna tulee näyttöön.

 ,Kuinka käyttää kappaleita?

 ● Voit hypätä asettamaasi kappaleeseen käyttäen  /  (kappalehyppyvalitsimet).
 ● Voit löytää kappaleet toiston liukusäätimellä. 

 ● Kun olet kirjoittanut levyn, myös kappaleet tallentuvat.

Aseta kappaleet
Asettamalla kappaleita voit hypätä tiettyyn kohtaukseen toison aikana.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Toimenpiteet editointivaihtoehdoissa

Aseta kappaleet

 ⓷ Näytä kohtaus, johon haluat asettaa kappaleen.

Napsauta  ja sovita käyttäen  /  tai toiston liukusäädintä.

 ⓸ Napsauta [Aseta].

 ➡ Pikkukuva kohtauksesta, johon kappale on asetettu, lisätään kappalelistaan.

＊	Videon aloituskohtauksesta tulee "kappale 1".

＊	Et voi käyttää kappaleluettelon vierityspalkkia toiston aikana.

 ⓹ Toista vaiheita 3 - 4 tarvittaessa.
Voit asettaa korkeintaan 99 kappaletta yhdelle videotiedostolle. Jätä yli 3 sekuntia kappaleiden 
väliin.

 ,Kappaleiden peruuttaminen

Valitse pikkukuva kappalelistasta (näytön alaosa) ja napsauta [Poista nykyinen jakso]. Kaikkien 
kappaleiden perumiseksi napsauta [Poista kaikki jaksot].

 ⓺ Napsauta [Tallenna ja lopeta jakson säätö] -painiketta.

 ➡ Kappaleet asetetaan ja ruutu palaa takaisin toistoruutuun.
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Editoi kuvalaatu
Voit editoida tiedoston kuvalaatua.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.
Katso tuontiohjeet S.14.

 ⓶ Valitse kohdetiedosto ja napsauta .

 ➡ Editointi-ikkuna näytetään.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Editoi kuvalaatu

 ⓷ Editoi kuvalaatu.

Vaihtoehto Sisältö

Automaattinen väri-
säätö

Säädä automaattisesti kirkautta, kontrastia ja valotusta.  

Valoisuus Sovita valoisuus.

Kontrasti Sovita varjot

Kromatiikka Sovita kirkkaus.

Valotus
Sovita valotusmäärä 

Napsauta  optimaalisen valotusmäärän asettamiseksi automaattisesti.

Valkotasapaino

Sovita valkoinen värisävy.

Värilämpötila
Sovita valolähteen värilämpötila. Voit myös sovittaa täsmentämällä 

kuvan perusvärin. Napsauta  ja sitten kuvan perusväriä.

Värisävy Sovita kohdassa [Värilämpötila] asetettu valkotasapainon värisävy.

Taustavalo
Sovita taustavalon voimakkuus.
Sovita varjot [Voimakkuus] avulla ja kirkkaus [Kromatiikka] avulla.

Punaiset silmät
Poista punaiset silmät.
Pyyhi silmien punainen alue pois.

Leikkely Leikkaa määrätyn alueen pois kuvasta. Katso toimintaohjeet S.58.

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Editoi kuvalaatu

 ⓸ Napsauta [Tallenna].

 ➡ Editoitu tiedosto tallennetaan kohteeseen, joka on valittu Preferenssit -valikossa 
(S.114). Se lisätään myös automaattisesti kohteeseen [Editoitu tiedosto] lähdepa-
neelissa.  

＊	Editoitu tiedosto tallennetaan JPEG-muodossa riippumatta tiedoston alkuperäisestä formaatista.

＊	Kun haluat tehdä toisen editoinnin, mene toiseen editointiin napsauttamatta [Tallena].

 ,Tiedoston tallennuslaadun muuttaminen

Voit muuttaa tallennuslaadun kohdasta [JPEG-asetukset](S.116) Preferenssit -ruudussa.
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Lisää efektejä
Voit lisätä efektejä kuvaan.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.
Katso tuontiohjeet S.14.

 ⓶ Valitse kohdetiedosto ja napsauta .

 ➡ Editointi-ikkuna näytetään.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Lisää efektejä

 ⓷ Napsauta [Efekti] välilehteä ja lisää efektit.

Vaihtoehto Sisältö

Monokromi Muuttaa kuvan mustavalkoiseksi.

Seepia Muuttaa kuvas seepiasävytteiseksi.

Pehmeä/Terävä Korostaa kuvan reunoja.

Maski
Himmentää halutun alueen.
Sivele alue himmeäksi ja valitse tyyppi (Mosaikkii/Himmeä) ja voimakkuus.

Spotti
Korostaa määrättyä kohdetta ja himmentää taustaa.
Valitse rajattava alue (Ympyrä/Suorakulma) ja sivele aluetta sen korostamiseksi. Voit 
myös säätä kontrastin [Kirkkaus] -liukusäätimellä. 

Teksti Lisää tekstin. Katso toimintaohjeet S.61.

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Lisää efektejä

 ⓸ Napsauta [Tallenna].

 ➡ Editoitu tiedosto tallennetaan kohteeseen, joka on valittu Preferenssit -valikossa 
(S.114). Se lisätään myös automaattisesti kohteeseen [Editoitu tiedosto] lähdepa-
neelissa.  

＊	Editoitu tiedosto tallennetaan JPEG-muodossa riippumatta tiedoston alkuperäisestä formaatista.

＊	Kun haluat tehdä toisen editoinnin, mene toiseen editointiin napsauttamatta [Tallena].

 ,Tiedoston tallennuslaadun muuttaminen

Voit muuttaa tallennuslaadun kohdasta [JPEG-asetukset](S.116) Preferenssit -ruudussa.
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Ota leikekuva
Voit leikata määrätyn alueen pois kuvasta.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.
Katso tuontiohjeet S.14.

 ⓶ Valitse kohdetiedosto ja napsauta .

 ➡ Editointi-ikkuna näytetään.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Ota leikekuva

 ⓷ Napsauta [Leikkely].

 ⓸ Levittele leikattava alue sopivaksi.

 ,Valitun alueen laajuus

Voit määrätä kuvasuhteen aluetta levitellessäsi. Valitse kuvasuhde 
pudotusvalikosta.

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Ota leikekuva

 ⓹ Napsauta [Sovella].

 ➡ Haluttu alue leikataan pois.

 ⓺ Napsauta [Tallenna].

 ➡ Editoitu tiedosto tallennetaan kohteeseen, joka on valittu Preferenssit -valikossa 
(S.114). Se lisätään myös automaattisesti kohteeseen [Editoitu tiedosto] lähdepa-
neelissa.  

＊	Editoitu tiedosto tallennetaan JPEG-muodossa riippumatta tiedoston alkuperäisestä formaatista.

＊	Kun haluat tehdä toisen editoinnin, mene toiseen editointiin napsauttamatta [Tallena].

 ,Tiedoston tallennuslaadun muuttaminen

Voit muuttaa tallennuslaadun kohdasta [JPEG-asetukset](S.116) Preferenssit -ruudussa.
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Lisää teksti
Voit lisätä tekstin kuvaan.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.
Katso tuontiohjeet S.14.

 ⓶ Valitse kohdetiedosto ja napsauta .

 ➡ Editointi-ikkuna näytetään.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Lisää teksti

 ⓷ Napsauta [Teksti] [Efekti] välilehdestä.

 ⓸ Napsauta alueseen tekstin näyttämiseksi ja kirjoita teksti.
Kun kirjoitat tekstiä, se tulee valkoisiin kehyksiin. Tätä kehystä kutsu-
taan "tekstiboksiksi". Voit kirjoittaa tai editoida tekstin kun tekstiboksi 
on näytössä. Napsauta tekstiin, jos tekstiboksia ei ole näytössä. 

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Lisää teksti

 ⓹ Editoi teksti.
Vaihtoehto Sisältö

Fontti Valitse tekstityyppi pudotusvalikosta.

Koko Valitse tekstikoko pudotusvalikosta.

Väri

 : Valitse tekstin väri. Napsauta  oikealla, ja valitse väri näytössä olevasta paneelista.

 : Rajaa teksti. Tarkista tekstiboksi ja napsauta , valitse sitten väri näytössä olevasta 
paneelista.

Tyyli

Muuta tekstityyliä. Peruuta napsauttamalla uudelleen.

 : Lihava  : Kursiivi  : Alleviivaus

Muuta tekstin tasausta.

 : Tasaa vasemmalle  : Tasaa keskelle  : Tasaa oikealle

Poista Poista valittu tekstiboksi.

Poista kaikki Poista kaikki tekstiboksit.

 ⓺ Editoi tekstiboksilla.

Kun kuvake  on näytössä tekstiboksin vieressä, voit siirtää tekstin vetämällä ja pudottamalla. 

Kun  -kuvake näytetään tekstiboksin nurkassa, voit muuttaa tekstikokoa vetämällä. 

Kun  -kuvake näytetään lähellä tekstiboksin nurkkaa, voit kääntää tekstiä vetämällä.   

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Lisää teksti

 ⓻ Toista vaiheita 4 - 6 tarvittaessa.

 ⓼ Napsauta [Tallenna].

 ➡ Editoitu tiedosto tallennetaan kohteeseen, joka on valittu Preferenssit -valikossa 
(S.114). Se lisätään myös automaattisesti kohteeseen [Editoidut tiedostot] lähde-
paneelissa.  

＊	Editoitu tiedosto tallennetaan JPEG-muodossa riippumatta tiedoston alkuperäisestä formaatista.

＊	Kun haluat tehdä toisen editoinnin, mene toiseen editointiin napsauttamatta [Tallena].

 ,Tiedoston tallennuslaadun muuttaminen

Voit muuttaa tallennuslaadun kohdasta [JPEG-asetukset](S.116) Preferenssit -ruudussa.
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Pysäytyskuvan editointiruutu

Toimintapainikkeet

Palaa edelliseen editoituun vaiheeseen. Voit palata 100 vaihetta takaisinpäin.

Kun palaat edelliseen vaiheeseen, mene seuraavaan editoituun vaiheeseen. 

Muuta kuvakokoa vetämällä liukusäädintä.

Kierrä kuvaa 90 astetta vastapäivään.

Kierrä kuvaa 90 astetta myötäpäivään.

Editointipaneeli

Säädä latu ja lisää efektejä Katso vaihtoehtojen käyttö alla olevassa taulukossa mainituilta sivuilta.

Säädä

Automaattinen värisäätö

  S.52

Valoisuus

Kontrasti

Kromatiikka

Valotus

Valkotasapaino

Taustavalo

Punaiset silmät

Leikkely   S.58

Efekti

Monokromi

  S.55

Seepia

Pehmeä/Terävä

Maski

Spotti

Teksti   S.61

Pysäytyskuvaluettelo

Näyttää samaan kansioon tallennettujen pysäytyskuvien pikkukuvat.

Voit vaihtaa kuvaa  / -painikkeilla. Painikkeiden välissä oleva kuva on edi-
toitava kuva.

Histogrammi

Näyttää kuvan värijakautuman RGB (R: Punainen/G: 
Vihreä/B: Sininen). Kun siirrät liukusäätimiä editointi-
paneelista, myös kaavion muoto muuttuu.
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Tallenna kohtaus videosta pysäytyskuvaksi
Voit poistaa tarpeellisen kohtauksen videotiedostosta ja tallentaa sen uutena tiedostona. Tallennettu tiedosto lisätään kirjastoon.

 ⓵ Kaksoisnapsauta videotiedostoa.
 ➡ Toistoruutu näytetään.

 ⓶ Näytä otettava kohtaus.

Kohtauksen täsmentämiseksi, napsauta  ja sovita käyttäen  /  tai toiston liukusäädintä.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Tallenna kohtaus videosta pysäytyskuvaksi

 ⓷ Napsauta .

 ➡Otettu tiedosto tallennetaan kohteeseen, joka on valittu Preferenssit -valikossa 
(S.114). 

＊	Tiedosto tallentuu JPEG-formaatissa riippumatta alkuperäisen tiedoston formaatista. 

 ,Tiedoston tallennuslaadun muuttaminen

Voit muuttaa tallennuslaadun kohdasta [JPEG-asetukset](S.116) Preferenssit -ruudussa.
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Tallenna pysäytyskuvatiedosto uudelleenmitoituksen jälkeen
Voit uudelleenmitoittaa pysäytyskuvatiedostoja kirjastossa.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.
Katso tuontiohjeet S.14.

 ⓶ Napsauta kohdetiedostoa.

 ⓷ Napsauta [Tallenna uudelleenmitoituksen jälkeen...] [Tiedosto] -valikossa.

Mene seuraavalle sivulle
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Editoi pysäytyskuvatiedostoja

Tallenna pysäytyskuvatiedosto uudelleenmitoituksen jälkeen

 ⓸ Konfiguroi tallennusasetukset

Vaihtoehto Sisältö

Kohde Napsauta [Selaa], jos haluat muuttaa kohteen.

Tiedostonimi

[Käytä otsikon nimeä]
Käytä alkuperäistä otsikon nimeä. 

[Tallenna uudella tiedostonimellä(-n)]
Kirjoita uusi nimi. Tiedostonimen tarkennin lisätään automaattisesti.

Koon määrittely

Valitse määrittelytekniikka ja kirjoita koko.
[Anna leveys]
Anna uudelleenmitoitettava leveys.

[Anna korkeus]
Anna uudelleenmitoitettava korkeus.

[Anna alkuperäisen kuvan pisin sivu]
Anna aina alkuperäisen kuvan pisin sivu.

Valittujen tiedostojen määrä Valittujen tiedostojen lukumäärä näytetään.

JPEG-laatu
Tiedostojen kuvalaatu näytetään. Napsauta [Asetukset...], jos haluat muut-
taa laatua.

 ⓹ Napsauta [Tallenna].

 ➡ Uudelleenmitoitetut tiedostot tallennetaan valittuun kohteeseen. 
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Vienti iTunesiin

Valmistelu
Voit lisätä videotiedostoja iTunesiin sen jälkeen, kun tiedosto on muutettu muotoon, jota voi käyttää iPodin jne. kanssa.
＊	iTunes- ja QuickTime -ohjelmia tarvitaan vientiä varten. Voit ladata iTunesin ja QuickTimen Applen verkkosivustolta.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.  
Katso tuontiohjeet S.14.

 ,Vienti kameranauhurista suoraan iTunesiin

Jos olet konfiguroinut iTunesiin vietävät tiedostot kameranauhurilla, voit viedä ne iTunesiin suoraan 
kameranauhurista. Kytke kameranauhuri ja valitse [VIE KIRJASTOON] kameranauhurin valikosta.
＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue tätä toimintoa.

 � Saadaksesi tietoa kameranauhurin asetuksista, katso kameranauhurin ohjekirjaa.

 ⓶ Napsauta .

   

Mene seuraavalle sivulle
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Vienti iTunesiin

Vaihe 1 Valitse ehdokkaat
Valitse vietävät tiedostot.

 ⓵ Vedä ja pudota tiedostot ruudun alapuoliskolle.
Jos haluat poistaa ruudun alapuoliskoon lisätyn videotiedoston, valitse tiedosto ja napsauta [Sulje 
pois valittu].

 ,Käytä "Vientiä varten" listaa 

Jos olet konfiguroinut iTunesiin vietävät tiedostot kameranauhurilla, 
ne lisätään automaattisesti "Vientiä varten" listaan, kun ne viedään 
tietokoneelle. 
＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue tätä toimintoa.

 � Saadaksesi tietoa kameranauhurin asetuksista, katso kameranauhurin ohjekirjaa.

 ⓶ Napsauta [Seuraava].

Mene seuraavalle sivulle
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Vienti iTunesiin

Vaihe 2 Vahvista
Vahvista vientiasetukset.

 ⓵ Napsauta [Asetukset].

 ⓶ Tarkasta vientiasetukset ja napsauta [OK].

Artikkeli Sisältö

Muunnettujen tiedostojen tallennuskohde (iTunesiin 
vientiä varten)

Valitse tiedostojen tallennuskohde.

Laatu

1280x720 Muuta tarkkuudeksi 1280 x 720 pikseliä.

640 x 360 /
640 x 360 (480)

Muuta tarkkuudeksi 640 x 360 or 640 x 480 pikseliä.

320 x 180 /
320 x 180 (240)

Muuta tarkkuudeksi 320 x 180 tai 320 x 240 pikseliä.

Näytä tallennuspäivä
Tarkista valintaruutu, jos haluat näyttää tallennuspäivän ruudun 
oikeassa alareunassa.

＊	Jos valitset vaihtoehdon, jonka kuvasuhde poikkeaa videotiedoston kuvasuhteesta, ruudun ylä- ja alaosaan tai oikealle ja vasemmalle 
tulee mustat raidat.

＊	Valitse vaihtoehto, jota voidaan näyttää iPod-tyyppisellä soittimella. 

Mene seuraavalle sivulle
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Vienti iTunesiin

Vaihe 2 Vahvista

 ⓷ Napsauta [Aloita].
 ➡ Tiedostot muutetaan ja viedään iTunesiin.

 ⓸ Napsauta [OK] viimeistelyviestistä.
Viennin jälkeen, suodattimesta (jaottele tarkoituksen mukaan/S.18) tulee tila, jolla näytetään 
vain iTunesiin vietäviä tiedostoja.

 ➡ Viedyt tiedostot lisätään iTunes-soittolistalle ja sieltä iPodiin, kun seuraavan kerran 
päivität iPodisi.

 � Jos tiedostoa ei voi viedä iTunesiin

Katso lisätietoja [Apu] valikosta, kohdasta [Napsauta saadaksesi uusimmat tuotetiedot] ja sitten 
kohdista "Q&A", "Uusimmat tiedot", "Lataustiedot" jne..
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Lataa YouTubeen

Valmistelu
Voit ladata videotiedostoja YouTubeen.
＊	Huomaa, että YouTube-tili ja Internet-yhteys vaaditaan YouTubeen lataamista varten.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.  
Katso tuontiohjeet S.14.

 ,Lataaminen kameranauhurista suoraan YouTubeen

Jos olet konfiguroinut YouTubeen ladattavat tiedostot kameranauhurilla, voit viedä ne YouTubeen 
suoraan kameranauhurista. Kytke kameranauhuri ja valitse [Lataa verkkoon] kameranauhurin valikosta.
＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue tätä toimintoa. 

 � Saadaksesi tietoa kameranauhurin asetuksista, katso kameranauhurin ohjekirjaa.

 ⓶ Napsauta .

   

Mene seuraavalle sivulle



76

Lataa YouTubeen

Vaihe 1 Valitse ehdokkaat
Valitse ladattavat tiedostot.

 ⓵ Vedä ja pudota ladattavat tiedostot ruudun alapuoliskolle.
 ● Voit ladata kerralla 10 tiedostoa.

 ● Jos haluat poistaa ruudun alapuoliskoon lisätyn videotiedoston, valitse tiedosto ja napsauta 
[Sulje pois valittu].

 ,Käytä "Ladattavaksi" listaa.

Jos olet konfiguroinut ladattavat tiedostot kameranauhurilla, ne lisä-
tään automaattisesti "Ladattavaksi" listaan, kun ne viedään tietoko-
neelle. 
＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue tätä toimintoa.

 � Saadaksesi tietoa kameranauhurin asetuksista, katso kameranauhurin ohjekirjaa.

 � Huomautus ladattavista tiedostoista

Jos tiedoston pituus on yli 15 minuuttia,  (rajoituskuvake) näytetään pikkukuvilla. Huomaa, 
että tällä kuvakkeella varustetut kuvat eivät välttämättä lataudu oikein.

 ⓶ Napsauta [Asetukset].

Mene seuraavalle sivulle
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Lataa YouTubeen

Vaihe 1 Valitse ehdokkaat

 ⓷ Valitse laatu ja napsauta [OK].
Artikkeli Sisältö

Laatu

Suora Lataa tiedostot muuttamatta laatua.

1920 x 1080 Muuta tarkkuudeksi 1920 x 1080 pikseliä.

1280 x 720 Muuta tarkkuudeksi 1280 x 720 pikseliä.

320 x 180 /
320 x 180 (240)

Muuta tarkkuudeksi 320 x 180 tai 320 x 240 pikseliä.

Näytä tallennuspäivä
Tarkista valintaruutu, jos haluat näyttää tallennuspäivän ruudun oi-
keassa alareunassa.
＊	Ei käytettävissä, kun kuvalaaduksi on valittu [Suora].  

＊	Jos valitset vaihtoehdon, jonka kuvasuhde poikkeaa videotiedoston kuvasuhteesta, ruudun ylä- ja alaosaan tai oikealle ja vasemmalle 
tulee mustat raidat.

＊	Jos perut asetuksen, sovelletaan aikaisempaa laatua.

＊	YouTuben ominaisuuksien muutoksien tai muiden syiden takia YouTube-näyttö voi poiketa asetuksista.

 � Kun valitaan  [Suora]...
 ● Et voi tehdä decomotion -asetusta. (S.80)

 ● Muuntaminen ei vie aikaa, mutta lataaminen voi kestää jonkin aikaa riippuen lähetysympäristöstä.

 ● Laatu YouTubessa on YouTuben muuntaman tiedostomuodon laatu.

 ● Jos YouTuben toisto ei tapahdu oikein, valitse muu kuin vaihtoehto [Suora], kun lataat. 

Mene seuraavalle sivulle
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Lataa YouTubeen

 ⓸ Napsauta [Seuraava].

Vaihe 1 Valitse ehdokkaat

Mene seuraavalle sivulle
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Lataa YouTubeen

Vaihe 2  Sisäänkirjoittautuminen ja tietojen näppäily
Konfiguroi latausasetukset.

Mene seuraavalle sivulle

 ⓵ Napsauta [Kirjaudu sisään].

 ➡ YouTube kirjautumisruutu näytetään. Mene sivuille ja salli pääsy MediaBrowserille.

＊	Siirry vaiheeseen 3, jos olet jo kirjautunut sisään.

 ⓶ Napsauta [Kyllä] vahvistusviestistä.

 � Kun viesti näkyy...

Jos viesti YouTube-kanavasta tulee näkyviin, kun on painettu [Kyllä], ei kenties ole mahdollista 
ladata verkkoon ilman YouTube-kanavaa. Kirjoittaudu sisään YouTubeen tililtäsi Internetistä ja luo 
YouTube-kanava ennen tämän toiminnon aloittamista.
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Lataa YouTubeen

Vaihe 2  Sisäänkirjoittautuminen ja tietojen näppäily

 ⓷ Aseta tiedostotiedot.
Syötä [Kuvaus]/[Videoluokka]/[Tunniste]/[Yksityinen]. Tähän syötetyt tiedot pätevät kaikkiin samaan 
aikaan ladattuihin tiedostoihin.

 � Paikkatiedot

Kun lataat tiedostoja, joissa on paikkatiedot (tiedosto, joissa on  kuvake), paikkatiedot tallentuvat 
samalla.
＊	Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun paikkatiedot tallennetaan kameranauhurin avulla (Everio).

 ⓸ Lisää kehys (Decomotion) ladattavaan tiedostoon. (Valinnainen)
Voit lisätä kehyksen ladattavaan tiedostoon. 
＊	Decomotion-toiminto ei käytettävissä, kun kuvalaaduksi on valittu [Suora].

＊	Et voi tallentaa decomotion-asetuksia. Asetukset häviävät poistuttaessa Me-
diaBrowserista.

 ① Valitse tiedosto ja napsauta [Decomotion-asetukset].

 ② Valitse kehys ja napsauta [Säädä].

   

Mene seuraavalle sivulle
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Lataa YouTubeen

Vaihe 2  Sisäänkirjoittautuminen ja tietojen näppäily

 ⓹ Napsauta [Lataa verkkoon].
 ➡ Tiedostot muutetaan ja viedään YouTubeen.

 ⓺ Napsauta [OK] viimeistelyviestistä.
＊	Viennin jälkeen, suodattimesta (jaottele tarkoituksen mukaan/S.18) voi tulla tila, jolla näytetään vain YouTubeen ladat-

tavia tiedostoja.

 ,YouTube linkin liimaaminen

Voit kopioida ladatun videotiedoston linkkitiedot.   Liimaa se videoiden jakosivustolle tai bloggiin. 
Valitse kohdelinkki ja napsauta [Kopioi].

 � Jos et voi ladata tiedostoja

Katso lisätietoja [Apu] valikosta, kohdasta [Napsauta saadaksesi uusimmat tuotetiedot] ja sitten 
kohdista "Q&A", "Uusimmat tiedot", "Lataustiedot" jne..
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Lataa Facebookiin

Valmistelu
Voit ladata tiedostoja Fecebookiin.
＊	Internet-yhteyttä ja Facebook-tilin rekisteröintiä tarvitaan tiedostojen lataamiseksi Facebookiin.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.  
Katso tuontiohjeet S.14.

 ⓶ Napsauta .

   

Mene seuraavalle sivulle
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Lataa Facebookiin

Vaihe 1 Sisäänkirjaus
Kirjaudu Facebookiin.

 ⓵ Napsauta [Kirjaudu sisään].
 ➡ FaceBook kirjautumisruutu näytetään. Mene sivuille ja salli pääsy MediaBrowserille.

＊	Siirry vaiheeseen 3, jos olet jo kirjautunut sisään.

 ,Pääsyoikeusasetukset

Ladataksesi tidostoja Facebookiin, sinun tulee antaa MediaBrowserille lupa siirtää tiedostoja 
Facebook-asetuksiin. Varmista, että konfiguroit asetukset niin, että MediaBrowserilla on pysyvä 
pääsyoikeus.

 ⓶ Napsauta [Kyllä] vahvistusviestistä.

 ⓷ Napsauta [Seuraava].

Mene seuraavalle sivulle
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Lataa Facebookiin

Vaihe 2  Valitse ehdokkaat
Valitse ladattavat tiedostot.

 ⓵ Vedä ja pudota ladattavat tiedostot ruudun alapuoliskolle.

Jos haluat poistaa ruudun alapuoliskoon lisätyn videotiedoston, valitse tiedosto ja napsauta [Sulje 
pois valittu].

 ,Käytä "Ladattavaksi" listaa.

Jos olet konfiguroinut ladattavat tiedostot kameranauhurilla, ne lisä-
tään automaattisesti "Ladattavaksi" listaan, kun ne vie

 � Huomautus ladattavista tiedostoista

Jos tiedoston pituus on yli 15 minuuttia,  (rajoituskuvake) näytetään pikkukuvilla. Huomaa, 
että tällä kuvakkeella varustetut kuvat eivät välttämättä lataudu oikein.

 ⓶ Napsauta [Asetukset].

Mene seuraavalle sivulle
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Lataa Facebookiin

Vaihe 2  Valitse ehdokkaat

 ⓷ Valitse laatu ja napsauta [OK].
Vaihtoehto Sisältö

Kuvalaatu

Valitse kuvalaatu videotiedostoille.  

1920 x 1080 Muuta tarkkuudeksi 1920 x 1080 pikseliä.

1280 x 720 Muuta tarkkuudeksi 1280 x 720 pikseliä.

640 x 360 /
640 x 360 (480)

Muuta tarkkuudeksi 640 x 360 tai 640 x 480 pikseliä.

Kuvan koko

Valitse kuvalaatu pysäytyskuvatiedostoille.  

Älä muuta kuvan kokoa Ladatut tiedostot alkuperäisessä koossa.

Aseta pidin sivu 720 
pikseliin.

Ladatut tiedostot sitten, kun niiden pidin sivu on muutettu 720 pikseliksi. 

Lisäkommentti kuvauksen lataamiseksi
Voit käyttää MediaBrowseriin syötettyä kommenttia (S.100) Facebook-
tiedoston kuvaamiseksi.
＊	Ei käytettävissä pysäytyskuvatiedostojen kanssa. 

Näytä tallennuspäivä 
Tarkista valintaruutu, jos haluat näyttää tallennuspäivän ruudun oikeassa 
alareunassa.

＊	Jos valitset vaihtoehdon, jonka kuvasuhde poikkeaa videotiedoston kuvasuhteesta, ruudun ylä- ja alaosaan tai oikealle ja vasemmalle tulee mus-
tat raidat.

＊	Jos perut asetuksen, sovelletaan aikaisempaa laatua.

＊	Facebook ominaisuuksien muutoksien tai muiden syiden takia Facebook-näyttö voi poiketa asetuksista.

 ⓸ Napsauta [Seuraava].

   

Mene seuraavalle sivulle
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Lataa Facebookiin

Vaihe 3 Latausasetukset
Konfiguroi latausasetukset.

 ⓵ Valitse Facebookin yksityisyystaso.
Jos lataat videotiedostoja, valitse yksityisyystaso.

 ⓶ Valitse albumi.
Jos lataat pysäytyskyvatiedostoja, valitse albumi niiden lajittelemiseksi Facebookissa. Voit luoda 
uuden albumin napsauttamalla [Luo albumi].

 ⓷ Lisää kehys (Decomotion) ladattavaan tiedostoon. (Valinnainen)
Voit lisätä kehyksen ladattavaan tiedostoon. 
＊	Decomotion-toiminto ei käytettävissä, kun kuvalaaduksi on valittu [Suora].

＊	Et voi tallentaa decomotion-asetuksia. Asetukset häviävät poistuttaessa Me-
diaBrowserista.

 ① Valitse tiedosto ja napsauta [Decomotion-asetukset].

 ② Valitse kehys ja napsauta [Säädä].

Mene seuraavalle sivulle
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Lataa Facebookiin

 ⓸ Napsauta [Lataa verkkoon].
 ➡ Tiedostot muutetaan ja ladataan Facebookiin.

 ⓹ Napsauta [OK] viimeistelyviestistä.

 � Jos et voi ladata tiedostoja

Katso lisätietoja [Apu] valikosta, kohdasta [Napsauta saadaksesi uusimmat tuotetiedot] ja sitten 
kohdista "Q&A", "Uusimmat tiedot", "Lataustiedot" jne..

Vaihe 3 Latausasetukset
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Muunna muotoon WMV 

Valmistelu
Voit muuntaa videoita WMV-muotoon ladataksesi ne videon jakosivustolle tai toistaaksesi ne kannettavissa mediasoittimissa.

＊	Ennen kuin käytät WMV-muotoista tiedostoa, tarkasta, että sivusto tai soitin tukevat tiedostomuotoa.

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.  
Katso tuontiohjeet S.14.

 ⓶ Napsauta .

   

Mene seuraavalle sivulle



89

Muunna muotoon WMV 

Vaihe 1 Valitse ehdokkaat
Valitse WMV-muotoon muutettavat tiedostot.

 ⓵ Vedä ja pudota muutettavat tiedostot ruudun alapuoliskolle.
 ● Jos haluat valita tiedostoja eri paikoista, valitse [Näytä kaikki] lähderuudusta ja napsauta sitten 

 -näppäintä ennen tiedostojen valitsemista.

 ● Jos haluat poistaa ruudun alapuoliskoon lisätyn videotiedoston, valitse tiedosto ja napsauta 
[Sulje pois valittu].

 ⓶ Napsauta [Seuraava].

Mene seuraavalle sivulle
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Muunna muotoon WMV 

Vaihe 2 Vahvista
Vahvista muuntoasetukset.

 ⓵ Napsauta [Asetukset].

 ⓶ Konfiguroi asetukset ja napsauta [OK].
Artikkeli Sisältö

Muunnettujen tiedostojen tallennuskohde Täsmennä kohde WMV-muotoisten tiedostojen tallentamiseksi.

Avaa tallennuskohde, kun tiedoston syöttö 
onnistuu.

Tarkista valintaruutu, jos haluat avata kohdekansion muunnoksen jälkeen.

Laatu

1920 x 1080 Muuta tarkkuudeksi 1920 x 1080 pikseliä.

1280 x 720 Muuta tarkkuudeksi 1280 x 720 pikseliä.

640 x 360 /
640 x 360 (480)

Muuta tarkkuudeksi 640 x 360 tai 640 x 480 pikseliä.

320 x 180 /
320 x 180 (240)

Muuta tarkkuudeksi 320 x 180 tai 320 x 240 pikseliä.

Näytä tallennuspäivä
Tarkista valintaruutu, jos haluat näyttää tallennuspäivän ruudun oikeassa 
alareunassa.

＊	Jos valitset vaihtoehdon, jonka kuvasuhde poikkeaa videotiedoston kuvasuhteesta, ruudun ylä- ja alaosaan tai oikealle ja vasemmalle tulee mus-
tat raidat.

＊	Jos perut asetuksen, sovelletaan aikaisempaa laatua.

Mene seuraavalle sivulle
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Muunna muotoon WMV 

Vaihe 2 Vahvista

 ⓷ Lisää kehys (Decomotion) ladattavaan tiedostoon. (Valinnainen)
Voit lisätä kehyksen ladattavaan tiedostoon. 
＊	Decomotion-toiminto ei käytettävissä, kun kuvalaaduksi on valittu [Suora].

＊	Et voi tallentaa decomotion-asetuksia. Asetukset häviävät poistuttaessa Me-
diaBrowserista.

 ① Valitse tiedosto ja napsauta [Decomotion-asetukset].

 ② Valitse kehys ja napsauta [Säädä].

 ⓸ Napsauta [Aloita].
 ➡ Tiedostot muunnetaan.

 ⓹ Napsauta [OK] viimeistelyviestistä.

 ➡Muunnetut tiedostot on tallennettu täsmennettyyn kohteeseen.
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Vie tiedostoja Google Earth

Valmistelu
Jos konfiguroit  kameranauhurin tallentamaan paikkatiedot kuvaamisen yhteydessä, voit viedä tiedostot, joita voi käyttää Google Earth kanssa.

＊	Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun paikkatiedot tallennetaan kameranauhurin avulla (Everio).

 ⓵ Tuo tiedostoja tietokoneelle.  
Katso tuontiohjeet S.14.

 � Tuetut tiedostot

Vain paikkatiedoilla varustetut tiedostot voidaan viedä Google Earth. Valitse tiedostot, joissa on 

 kuvake.
＊	Ympäristöstä riippuen paikkatietoja ei ehkä voi tallentaa.

 � Saadaksesi tietoa, miten paikkatiedot tallennetaan, katso kameranauhurin ohjekirjaa.

 ⓶ Napsauta .
Jos näppäintä ei löydy, valitse [Preferenssit...](S.118) [Asetukset] -valikosta ja valitse [Ota geolokaatio-
toiminto käyttöön ].

   

Mene seuraavalle sivulle
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Vie tiedostoja Google Earth

Vaihe 1 Valitse ehdokkaat
Valitse vietävät tiedostot.

 ⓵ Vedä ja pudota tiedostot ruudun alapuoliskolle.
 ● Voit käyttää tidostoja -kuvakkeella.
 ● Jos haluat poistaa ruudun alapuoliskoon lisätyn videotiedoston, valitse tiedosto ja napsauta 
[Sulje pois valittu].

 ⓶ Napsauta [Seuraava].

Mene seuraavalle sivulle
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Vie tiedostoja Google Earth

Vaihe 2 Vahvista
Vahvista vientiasetukset.

 ⓵ Tarkasta sisältö.

Artikkeli Sisältö

Tiedostojen tallennuskohde Vietyjen tiedostojen tallennuskohde.

Nimikkeiden lukumäärä Yksi tiedosto viedään yhdeksi nimikkeeksi.

Nimi Nimi, joka näkyy Google Earth.

Kuvaus Google Earth näkyvän tiedoston selitys.

Käynnistä Google Earth(TM)
Tarkista valintaruutu, jos haluat käynnistää Google Earth tiedostojen viennin 
jälkeen. 
＊	Asenna Google Earth etukäteen. Katso asennusohjeet S.106.

Reitin tulos Reitti näytetään Google Earth.

 ,Asetusten muuttaminen

Napsauta [Asetukset], jos haluat muuttaa asetuksia, kuten tallennuskohteen tai reitin näyttön.

 ⓶ Napsauta [Aloita].

Mene seuraavalle sivulle
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Vie tiedostoja Google Earth

Vaihe 2 Vahvista

 ⓷ Napsauta [OK] viimeistelyviestistä.

 ➡ Tiedostot, jotka viedään Google Earth, tallennetaan tiettyyn tallennuskohteeseen.

 � Katso Google Earth toiminnot Google Earth käyttöoppaasta.

＊	Google Earth käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.
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Hae tiedostoja tiettyjen kasvojen perusteella tiedostossa

Hae selainpaneelissa
Voit löytää kohdetiedoston luetteloimalla tiedostoista tunnistetut kasvot.
Sinun täytyy analysoida tiedostot ennen tämän toiminnon käyttöä. Tarkista valintaruutu kohdasta  "Analysoi tiedostoja" Preferenssit -asetuksissa (S.114).

＊	Jos tuotuja tiedostoja ei ole analysoitu, voit analysoida ne yksitellen. (S.98)
＊	Tämä toiminto on riippumaton kameranauhurin kasvojen tunnistuksesta. Tunnistuksen tulos voi erota kameranauhurin tuloksesta. 

 ⓵  Napsauta  .
 ➡ Löytyneet kasvot näytetään Kasvopaneelissa.

＊	Muuta ruudun näyttöä napsauttamalla  tai  etukäteen.
＊	Jos kasvoja ei näytetä, sinun täytyy löytää kasvot (S.98)

 ⓶ Kaksoisnapsauta kasvoja.

 ➡ Toistoruutu näytetään. Jos valittu tiedosto on videotiedosto, kohtaus, jossa kasvot 
näkyvät, tulee näyttöön. 

 ,  Löytyneiden kasvojen kaventaminen

Voit kaventaa löytyneet kasvot kasvopaneelissa tiedostoilla. Valitse kohdetiedosto ja napsauta 

.  Peruuta napsauttamalla . 
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Hae tiedostoja tiettyjen kasvojen perusteella tiedostossa

Etsi vastaavilla tiedostoilla
Voit etsiä kasvoja vastaavista tiedostoista. Etsi kasvoja tällä tekniilla, jos toit tiedostoja analysoimatta niitä.

 ⓵ Napsauta kohdetiedostoa.

 ⓶  Napsauta [Etsi kasvot]. 
＊	Etsiäksesi kasvoja kaikista analysoimattomista tiedostoista, napsauta tätä painiketta tiedostoa valitsematta.

 ➡ Analysointi alkaa.

 ⓷ Napsauta [OK] viimeistelyviestistä.

 ➡ Paluu selainikkunaan.
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Muuta tiedoston nimiä ja pikkukuvia

Voit muuttaa tiedostojen nimiä ja pikkukuvia kirjastossa.
＊	Et voi muuttaa pysäytyskuvien pikkukuvia.

 ⓵ Valitse tiedosto ja napsauta .
 ➡ Tiedostotietopaneeli tulee näyttöön.

 ⓶ Napsauta [vaihtoehdot] -välilehteä.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Muuta tiedoston nimiä ja pikkukuvia

 ⓷ Editoi artikkeleja

Artikkeli Sisältö

Pikkukuva Muuta pikkukuvan kokoa vetämällä liukusäädintä.

Otsikko
Voit muuttaa tiedostojen nimikkeitä kirjastossa. Tänne asettamasi nimi ilmestyy luodun levyn va-
likkoikkunaan.

Oma luokitus
Voit luokitella suosikkivideotiedostosi. Tätä luokittelua voidaan käyttää yhtenä älykkäiden luette-
loiden säännöistä. Napsauta tai vedä tähtiä lisätäksesi/vähentääksesi tähtien määrää.

Kommentit
Voit syöttää mitä tahansa kommentteja videotiedostosta.
＊	Tähän syötetyt kommentit voidaan siirtää Facebookiin ladattuihin tiedostoihin(S.85).

 ⓸ Napsauta .

 � Huomautus muutetuista tiedoista

Muutetut otsikot ja pikkukuvat ovat valideja vain MediaBrowser-näytössä. Alkuperäinen tiedostonimi 
ei muutu.
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Jaottele tiedostot listan mukaan

Jaottele tarkoituksen mukaan (Käyttäjäluettelo)
Valokuva-albumin tapaan, voit jaotella tiedostot lisäämällä tiedostoja käyttäjäluetteloon tarkoituksen mukaisesti. 

 ⓵ Napsauta .

 ⓶ Syötä listan nimi ja napsauta [OK]. 

 ➡ Uusi käyttäjäluettelo on luotu lähderuutuun.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Jaottele tiedostot listan mukaan

Jaottele tarkoituksen mukaan (Käyttäjäluettelo)

 ⓷ Napsauta [Näytä kaikki] lähderuudussa.

 ⓸ Napsauta .

 ➡ Näyttöön tulee lista kaikista kirjaston tiedostoista.

 ⓹ Vedä & pudota tiedostot käyttäjäluetteloon.

 ➡ Tieostot lisätään käyttäjäluetteloon.

 ,Kun lisäät tiedostoja [Laite]

Jos lisäät  [Laite] -kohteessa säilytettäviä tiedostoja käyttäjäluette-
loon, lisätyt tiedostot tuodaan tietokoneeseen ennen kuin ne lisätään 
luetteloon. 
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Jaottele tiedostot listan mukaan

 ⓵ Valitse [Uusi älykäs luettelo...] [Tiedosto] -valikossa.

 ⓶ Aseta ehdot ja napsauta [OK].
Voit asettaa korkeintaan 10 sääntöä yhdelle älykkäälle luettelolle.

 ● Jos haluat lisätä sääntöjä, napsauta  oikealla ja aseta sääntö.

 ● Jos haluat poistaa sääntöjä asetettuasi useita sääntöjä, napsauta .

Jaottele annetuilla ehdoilla (Älykäs luettelo)
Älykkäs luettelo kerää tiedostot, jotka ovat annettujen ehtojen mukaisia. Voit kerätä tiedostoja automaattisesti asettamalla ehdot.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Jaottele tiedostot listan mukaan

Jaottele annetuilla ehdoilla (Älykäs luettelo)

 ⓷ Syötä listan nimi ja napsauta [OK].

 ➡ Uusi älykäs luettelo luodaan lähderuudussa, ja tiedostot, jotka täyttävät annetut eh-
dot lisätään automaattisesti älykkääseen luetteloon.

 ,Ehtojen muuttaminen

Jos haluat muuttaa sääntöä(-öjä) jälkeenpäin, klikkaa hiiren oikealla näppäimellä älykästä luetteloa 
ja valitse [Muokkaa älykästä luetteloa...].
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Jaottele tiedostot listan mukaan

Poista käyttäjäluettelo/älykäs luettelo
Vaikka käyttäjäluettelo/älykäs luettelo poistetaan, siinä olevat tiedostot jäävät kirjastoon.

 ⓵ Valitse poistettava käyttäjäluettelo/älykäs luettelo.

 ⓶ Paina [Poista] näppäimistöstä. 

 ➡ Vahvistusviesti tulee näyttöön.

＊	Kun poistat tyhjän käyttäjälistan/älykkään luettelon, vahvistusviestiä ei tule näkyviin ja tapahtuma päättyy tähän vaihee-
seen.

 ⓷ Napsauta [OK]. 

 ➡ Käyttäjäluettelo/älykäs luettelo poistetaan.
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Näytä sijainti Google Earth

Valmistelu
Jos tallensit paikkatiedot kuvatessasi videota, voit näyttää paikan Google Earth toiston aikana MediaBrowser.
＊	Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun paikkatiedot tallennetaan kameranauhurin avulla (Everio).

＊	Sijaintia ei näytetä, kun toistetaan "Everio MediaBrowser 4 Player" kanssa.

 ⓵ Kuvaa videoita, kun tallennat paikkatietoja
 � Saadaksesi tietoa kameranauhurin toiminnasta katso kameranauhurin ohjekirjaa.

 ⓶ Lataa Google Earth.
Lataa ohjelma alla olevasta URL:sta:

http://earth.google.com/
＊	Jos et löydä Google Earth kotisivua, hae käyttämällä "Google Earth".

 ⓷ Asenna Google Earth
Suorita ladattu tiedosto ohjelman asentamiseksi. Seuraa näytössä olevia ohjeita. 

   

Mene seuraavalle sivulle
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Näytä sijainti Google Earth

 Aktivoi geolokaatio-totoiminto
Konfiguroi asetus geolokaatio-toiminnon aktivoimiseksi.

 ⓵ Valitse [Geolokaatio-asetukset...] [Asetukset] -valikossa.

 ⓶ Aktivoi geolokaatio-toiminto.
Tarkista valintaruutu kohdasta [Ota geolokaatio-toiminto käyttöön ] ja [Käynnistä Google Earth(TM) 
toistettaessa], napsauta sitten [OK].

Mene seuraavalle sivulle
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Näytä sijainti Google Earth

Toisto
Toista tiedosto paikkatietojen näyttämiseksi.

 ⓵ Toista tiedosto, jossa on paikkatiedot.
Tiedostossa, jossa on paikkatiedot, on  kuvake pikkukuvalla.

 ➡Google Earth käynnistyy automaattisesti ja paikka on näkyvissä.

 � Jos paikka ei ole näkyvissä...

Ympäristöstä riippuen paikkatietoja ei ehkä voi tallentaa. Vaikka se olisi tallennetu, paikka ei näy 
erittäin lyhyissä tiedostoissa.
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 ⓵ Kytke kameranauhuri tietokoneeseen.

 ⓶ Valitse [TOISTA PC:LLÄ] kameranauhurin valikosta.

 ➡ Selaimen näyttö näkyvissä. 

 ⓷ Napsauta .

 ➡ Näyttöön tulee lista kameranauhurissa olevista tiedostoista.

 ⓸ Napsauta ja vedä videotiedostoja ottaaksesi [Näytä kaikki] -tilan käyttöön.

 ➡ Videot tuodaan tietokoneelle.

 � Käyttääksesi kasvojen tunnistustoimintoa, sinun on analysoitava tuodut tiedostot yksitellen. (S.98) 

Tuo tiedostoja kameranauhuriin valitsemalla tiedostoja erikseen

Voit valita tiedostoja kameranauhurista ja tuoda niitä. Tällä tekniikalla voit tuoda tiedostoja, jotka on jo tuotu.
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 ⓵ Valitse [Lisää tiedostoja kirjastoon...] [Tiedosto] -valikossa.
＊	Valitse [Lisää kansio kirjastoon...], jos haluat lisätä kokonaisen kansion.

 ⓶ Valitse tiedostot ja napsauta  [Avaa].

 ➡ Tiedostot lisätään kirjastoon.

 � Videoiden käsittely erillisellä laitteella

Jos valitsit tiedostoja, jotka on tallennettu erilliselle laitteelle kuten muistikortille, et voi käyttää niitä, 
kun erillinen laite on irrotettu.

Tiedostojen tuominen muihin sijaintikohteisiin kuin kameranauhuriin

Jos olet tallentanut tiedostoja muihin sijaintikohteisiin kuin kameranauhuriin, voit tuoda ne uudestaan. Voit myös tuoda pysäytyskuvatiedostoja videotiedostojen editoimiseksi.
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Tallenna tiedostot suoraan kameranauhurista levylle (Suora levy)

"Suora levy" -toiminnolla voit kirjoittaa kaikki tiedostot kameranauhurilla DVD-tai BD-levyllä yhdellä kertaa.  

Levyn tekee levyasema, joka on määritetty  [Yhteiset asetukset, levyn luominen & Suora levy ] [asetukset] -valikossa.

＊	Tämä toiminto ei ole käytettävissä joillain kameranauhurimalleilla.

＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue tätä toimintoa. 

 ⓵ Laita levy tietokoneen levyasemaan.
Sulje ikkunat niin, että Explorer näytetään.

Tuetut levyt

DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW

BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL

＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue Blu-Ray-levyjä.

＊	8cm levyjä ei tueta.

＊	Kun käytät uudelleenkirjoitettavia levyjä, MediaBrowser pyhkii tallennetut tiedot ennen kirjoittamista.

 � DVD-videota ei tueta.

Jos haluat luoda DVD-videostandardin mukaisen levyn, kirjoita levy MediaBrowserilla (S.28).

 � Kun käytät Blu-ray-levyä

Valitse levytyyppi valikossa [Suora levyasetus] [Asetukset] -valikon kohdassa [Yhteiset asetukset, 
levyn luominen & Suora levy] (S.117)

 � Kun käytät levyä, joka on tuotu kerran Suora levy -toiminnolla

Et voi käyttää tiedostoja, joissa on tuontimerkki. Avaa Valinnat-ikkuna ja napsauta [Nollaa] valikos-
sa "Nollaa kaikki tuontimerkit" (S.114) tuodaksesi tällaisia tiedostoja uudestaan.

   

Mene seuraavalle sivulle
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Tallenna tiedostot suoraan kameranauhurista levylle (Suora levy)

 ⓶ Kytke kameranauhuri tietokoneeseen.

 ⓷ Valitse [SUORA LEVY] kameranauhurin valikosta.  

 ➡ Suora levy -ruutu näytetään ja levyn kirjoittaminen aloitetaan.

＊	Älä käytä muita ohjelmia levylle kirjoituksen aikana.

＊	Kun näyttöön tulee viesti "Liian vähän kapasiteettia työtilassa", vaihda työtila Preferensseissä. (S.114)

＊	Kun tarvitaan 2 tai useampi levy, viesti "Set a new disc" tulee näyttöön. Voit kirjoittaa enintään 5 levyä yhdellä operaati-
olla (vain yksi Blu-ray-levy). Jos tarvitaan yli 5 levyä, toista levyn kirjoitusprosessi uudestaan.
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Tallenna tiedosto uutena tiedostona

Voit kopioida ja tallentaa videotiedostoja haluamassasi sijaintipaikassa.

 ⓵ Valitse videotiedosto ja valitse [Tallenna...] [Tiedosto]-valikosta.
Jos haluat valita tiedostoja eri päivämäärillä, valitse [Näytä kaikki] lähderuudusta ja napsauta sitten 

 -näppäintä ennen tiedostojen valitsemista.

 ⓶ Valitse tallennuskohde ja tiedostonimi ja napsauta sitten [Tallenna]-painiketta.

Artikkeli Sisältö

Tiedostojen tallennus-
kohde

Muuttaaksesi kohdetta napsauta [Selaa...] -valitsinta ja valitse tallennuskohde. 

Tiedostonimi

[Käytä otsikon nimeä]
Tallenna käyttämällä tiedoston nimikettä tiedostonimenä.

[Tallenna uudella tiedostonimellä(-n)]
Kirjoita uusi nimi. Tiedostonimen tarkennin lisätään automaattisesti. 

 ➡ Kopio tiedostosta tallennetaan määritettyyn kohteeseen.
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Asetukset

Preferenssit
Seuraavat ikkunat tulevat näyttöön, kun napsautat [Preferenssit...] [Asetukset] -valikossa 

Työtila

Määritä sijainti, jossa MediaBrowser toimii. Muistioita, joihin et 
saa tallentaa, ei näytetä.

Kirjaston kohdeasetukset

Aseta kaksi tallennuskohdetta kirjaston sisällön tallentamiseksi.

[Tärkein määränpää]

Tiedostoja tallennetaan, kunnes kaikki vapaa tila on käytetty 
tässä tallennuskohteessa.

＊	[EverioMediaBrowser 4]-kansio [(Oma) Video] -kansiossa on asetettu oletuk-
seksi. (Tiedostot tallennetaan [(Oma) Asiakirja] kansioon, jos  [(Oma) Video] 
kansiota ei ole.)

＊	Älä poista alkuperäistä kohdekansiota muutettuasi kirjaston tallennuskohdetta. 
Kirjaston uusi tallennuskohde sisältää ainoastaan tiedostoja, jotka aiot lisätä kir-
jastoon muutoksen jälkeen.

[Määränpää]

Tiedostot tallennetaan tähän kohtaan silloin, kun tärkeimmäs-
sä päämäärässä ei ole tilaa.

[Muuta määränpää]

Napsauta vaihtaaksesi kohtia [Tärkein määränpää] ja [Mää-
ränpää].

Nollaa kaikki tuodut merkit

Napsauta [Nollaa], jos haluat nollata kaikki  

/ (tuodut merkit /S.20).

Videojärjestelmä

Valitse videojärjestelmä luodessasi levyä tai vie-
dessäsi tiedostoja eri muodossa.

Viikon alku

Voit valita sunnuntain tai maanantain näkymään kalenteri-
näkymän vasemmalla puolella.

Tiedostoanalyysi:

Tarkista valintaruutu, jos haluat että tiedostot analysoi-
daan aina kasvojen tunnistamiseksi tuonnin yhteydessä.

Pysäytyskuvan näyttö

Tarkista valintaruutu, jos haluat kääntää pysäy-
tyskuvaa selainruudussa. Jos tiedostolla on 
suuntatietoja, kuva näytetään tietojen mukai-
sesti.
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Asetukset

Tietojen asetukset
Seuraavat ikkunat tulevat näyttöön, kun napsautat [Tietojen asetukset...] [Asetukset] -valikossa 

   

Vahvistusviesti aloituksen yhteydessä

Tarkista valintaruutu, jos haluat määrittää sen, näytetäänkö vai pii-
lotetaanko viestit, joissa kysytään, että haluatko tarkistaa viimeisim-
män version ja tuotetiedot, kun käynnistät MediaBrowserin.

＊	Viestit ilmestyvät vain, jos tietokoneesi on yhdistetty internetiin.

Tarkastusväli

Valitse tarkastusväli uusimpien tietojen tarkastamiseksi.
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Asetukset

JPEG-asetukset
Seuraava ikkuna tulee näkyviin, kun napsautat [JPEG-asetukset...] [Asetukset] -valikossa.
＊	Näkyy [Pysäytyskuvan laadun asetus] joissain malleissa.

Kuvalaatu

Säädä kuvan laatu, kun tallennat JPEG-tiedostoja.

Mitä suurempi arvo, sitä parempi laatu. Joka tapauksessa tiedostokoko 
suurenee.
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Asetukset

Levyn luontiasetukset
Seuraava ikkuna tulee näkyviin, kun napsautat [Asetukset] -valikon kohdassa [Yhteiset asetukset, levyn luominen & Suora levy].
＊	Jotkin kohteet eivät käytettävissä riippuen kameranauhurin mallista.

Valikon asetukset

Valitse valikon rakenne, joka näytetään kun luotua levyä 
toistetaan.

Kirjoitusasema

Valitse asema, johon asetit levyn.

Levyn koko

Valitse asetetun levyn koko.

Levyn pyyhkiminen

Valitse pyyhintätapa sellaisten uudelleen kirjoitettavien 
levyjen käyttämiseen, jotka jo sisältävät tietoa.

[Pikapyyhkiminen]

Käytä normaalisti tätä tapaa.

[Täydellinen pyyhkiminen]

Valitse tämä tapa sellaisissa tapauksissa, jolloin esim. 
pikapyyhinnässä on pyyhintävirhe.

   

Suora levyasetus ＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue tätä toimintoa. 

Jointain videotjedostoja ei ehkä tueta leyyn tyy-
pistä riipuen. Valitse tässä tapauksessa muun-
tamismenetelmä tällaisille tiedostoille.

＊	Suora levy-toiminto ei tue DVD-videostandardia.

＊	Tämä vaihtoehto ei näy, kun napsautat [Asetukset] uuden 
levyn kirjoitusmenettelyssä (S.31). 

 � Kun käytät MediaBrowser 4 BE:tä

Valitse [Levytyyppi] ja [Soittimen tyyppi]. 
Kohdevideotiedostot vaihtelevat riippuen 
levyn tyypistä ja valitsemastasi soittimesta.
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Asetukset

Geolokaatio-toimintoasetukset
Seuraavat ikkunat tulevat näyttöön, kun napsautat [Geolokaatio -asetukset...] [Asetukset] -valikossa 

   

Paikkatiedot

Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun paikkatiedot tallennetaan kameranauhurin avulla (Everio). 

[Ota geolokaatio-toiminto käyttöön ]

Tarkista valintaruutu, jos haluat näyttää [Vie käytettäväksi Google Earth(TM)issä] -valitsimen selaimen 
ruudussa koko ajan. Myös "Paikkatiedot" näkyvät tiedoston tiedoissa.

[Käynnistä Google Earth(TM) toistettaessa]

Tarkista valintaruutu, jos haluat käynnistää Google Earth ja näyttää paikan toistettaessa tiedostoja, 
joissa on paikkatiedot.
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 � Haluan tuoda tiedostoja kameranauhurista.

 * Katso kohdasta “Tuo tiedostoja kameranauhuriin kirjastosta” (S.14), miten 
tiedostoja tuodaan.

 � Haluan kirjoittaa tiedostoja DVD- tai BD-levylle. 

 * Katso S.28, miten levyjä luodaan. 

 * Jos haluat kirjoittaa tiedostoja kameranauhurissa DVD/BD-levyille, katso 
kohtaa "Tallenna tiedostoja suoraan kameranauhurista levylle (Suora levy)" 
(S.111).

 � Minne tiedostot tallennetaan tietokoneella?

 * Sijaintiin, jonka määritit Preferenssit-ikkunan kohdassa [Tärkein kohde] 
(S.114). [EverioMediaBrowser 4]-kansio [(Oma) Video] -kansiossa on asetet-
tu oletukseksi.
＊	Tiedostot tallennetaan [(Oma) Asiakirja] kansioon, jos  [(Oma) Video] kansiota ei ole.

 �  (Tätä tiedostoa ei löydy) ilmestyy.

 * Et voi käsitellä kirjastossa olevia tiedostoja, jos avaat esimerkiksi Windowsilla 
kansion, johon tuodut tiedostot on tallennettu, ja poistat tai siirrät tiedostoja 
siinä. Jos siirsit tiedostoja epähuomiossa, palauta ne alkuperäiseen paikkaan. 
Jos poistit tiedostoja, tuo ne uudelleen.
＊	Jos käytät vaihtomediaa, kuten USB-muistia, tallenna tiedostot tietokoneelle etukäteen, ennen kuin lisäät ne 

kirjastoon.

 � Haluan poistaa kaikki  /  (Tuotu-merkki).

 * Valitse [Preferenssit...](S.114) [Asetukset]-valikosta ja nollaa.

Usein tehtyjä kysymyksiä

 � En voi jatkaa ja saan virheilmoituksen "Ei tarpeeksi levytilaa työtilaa 
varten".

 * Säästä tilaa työtilassa käytetyllä levyllä.
 ● DVD-videostandardin mukaisen levyn kirjoittamiseksi täytyy olla vapaata tilaa 
ainakin kaksi kertaa tietojen määrän verran. Muille levyille vaaditaan ainakin yhtä 
paljon tilaa, kuin kirjoitettavilla tiedoilla on.

＊	Muuttaaksesi työtilaa sinun on määritettävä työtila kohdassa [Preferenssit...] (S.114).
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 � Levyasemaa ei voi tunnistaa MediaBrowserin asennuksen jälkeen.

 * Jos mahdollista, poista toisen yrityksen tallennusohjelmisto ja asenna Me-
diaBrowser uudelleen.

 � MediaBrowser ei toimi kunnolla.

 * Poistu MediaBrowserista ja käynnistä tietokone uudelleen.

 � Tietokone ei tunnista kameranauhuriani.

 * Tarkasta seuraavat:
 ● Oletko asentanut MediaBrowserin?

 ● Oletko kytkenyt kameranauhurin päälle?

 ● Onko USB-kaapeli kytketty tietokoneeseen kunnolla? Jos USB-kaapeli on kytketty 
kunnolla mutta sitä ei tunnisteta, kytke se toiseen USB-porttiin tietokoneessa.

 ● Irrota USB-kaapeli, käynnistä sen jälkeen tietokone uudelleen ja kytke kamera-
nauhuri uudelleen tietokoneeseen kiinni oikealla toimintatavalla.

 ● Irrota kaikki muut USB-laitteet paitsi kameranauhuri, näppäimistö ja hiiri.

 ● Jos kameranauhuri on kytketty USB-navan kautta, kytke kameranauhuri suo-
raan tietokoneeseen.

 ● Jos jokin pysyvä ohjelmisto on asennettu, poistu ja kytke kameranauhuri.

 � MediaBrowser ei sovi tietokoneen näytölle.

 * Tämä tapahtuu, kun näytön tarkkuus on alle 1024 x 768. Valitse tarkkuus, 
joka on yli 1024 x 768 näytön ominaisuuksissa.

Valmistelu

 � Mitkä ovat tuetut levyt?

 * Voit kirjoittaa seuraaville levyille. Tarkista, tukeeko asema käyttämääsi levyä.
 ● DVD-R, DVD-R DL

 ● DVD+R, DVD+R DL

 ● DVD-RW

 ● DVD+RW

 ● BD-R, BD-R DL

 ● BD-RE, BD-RE DL

＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue Blu-Ray-levyjä.

 � Poistuin pysyvästä sovelluksesta vahingossa.

 * Käynnistä tietokone uudelleen tai käynnistä pysyvä sovellutus Device Monitor 4 
seuraavassa toimenpiteessä. 

 ● Windows XP/Windows Vista/Windows 7 
Valitse [Start] valikko-[All Programs]-[Startup]-[Device Monitor 4].

 ● Windows 8/Windows 8.1 
Etsi nimellä ”Device Monitor 4” kohdasta [Search] aloitusruudusta ja kaksois-
napsauta sitten [Device Monitor 4].



122

 � En voi tuoda tiedostoja verkosta kirjastoon.

 * Et voi lisätä tiedostoja verkosta kirjastoon.
＊	Jos tiedostot on tallennettu verkkoon, tallenna tiedostot ensin tietokoneelle ja lisää ne vasta sitten kirjastoon 

valitsemalla [Tiedosto]- valikosta [Lisää tiedostoja kirjastoon]/[Lisää kansio kirjastoon].

 � En tiedä, mikä taltio valita, kun tallennan tiedostoja laitteelta tieto-
koneeseen.

 * Valitse tuotava tiedosto ja tarkasta aakkoset, jotka näkyvät viimeisessä sijain-
tinimessä lähderuudussa. Valitse taltio, jolla on sama aakkonen kuin tuotaessa.  

 � En voi siirtää tiedostoja kameranauhurista tietokoneelle.

 * Yritä toista USB-porttia tietokoneessa. Pöytätietokoneissa yritä käyttää takana 
olevaa USB-porttia.

 � Tiedostojen tuominen kameranauhurista tietokoneelle vie kauan aikaa.

 * Monen tiedoston tuominen yhdessä erässä tai suuren tiedoston tuominen vie 
kauan aikaa.
＊	Sulje kaikki muut ohjelmistot kuin MediaBrowser tuonnin ajaksi.

 � On tärkeää, että tiedostot on tuotu aiemmin.

 * Et voi tuoda tiedostoja, jotka on tuotu kameranauhuriin valikkoon [Tärkein 
määränpää] -komennolla samalla tavalla. Tuodaksesi samat tiedostot uudes-
taan on noudatettava menettelytapaa S.109.

 � Vaikka kameranauhurissa on videotiedostoja, en voi tuoda tiedos-
toja, koska näytössä on "Kohtaus 0". 

 * Nollaa kaikki tuontimerkit Valinnat-ikkunassa (S.114). Tuontimerkki jää jäl-
jelle, vaikka pyyhit tiedostot selaimen ikkunassa. Avaa Valinnat-ikkuna, kun 
nollaat tuontimerkkejä. Katso S.109 tiedostojen tuomiseksi. 

Tuonti
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 � En voi järjestää tiedostojen järjestystä älykkäässä luettelossa.

 * Tiedostoja ei voida lajitella vetämällä & pudottamalla älykkäissä luetteloissa. 
Voit lajitella vain napsauttamalla nimikkeitä.

 � En voi lisätä tiedostoja älykkääseen luetteloon.

 * Tiedostoja ei voida lisätä älykkäisiin luetteloihin käsin. Ehdot täyttävät tiedos-
tot kerätään ja lisätään automaattisesti.

Tiedoston hallinta

 � Haluan muuttaa nimikkeitä.

 * Vvalitse videotiedosto ja napsauta sitten   ja muuta nimike tiedoston tieto-
paneelin [Vaihtoehdot] -välilehdellä.

＊	Et voi muuttaa alkuperäisen tiedoston nimeä.
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 � Asemia ei havaita.

 * Asemia ei välttämättä havaita, jos tietokonetta ei ole käynnistetty uudelleen 
MediaBrowserin asentamisen jälkeen.

 * Asemia ei välttämättä havaita, jos tallennusohjelmisto (pakettitallennus) on 
asennettu.

 * Tarkasta, että Windows XP Service Pack 3 tai myöhempi on asennettu, kun 
käytät rajoitettuna käyttäjänä.
＊	MediaBrowser-ohjelman toimintaa Windows XP -käyttöjärjestelmässä ei enää tueta sen jäl-

keen, kun Microsoft Corporation lopettaa Windows XP:n tukipalvelun. 

 � Levylle tallentaminen vie kauan aikaa.

 * Prosessointinopeus voi vaihdella riippuen tietokoneesi konfiguraatiosta, esi-
merkiksi keskusyksikön suorituskyvystä ja muistikapasiteetista, tai videon 
sisällöstä.

 � En voi tallentaa 8cm levyille.

 * 8cm levyjä ei tueta.

 � En voi tallentaa levylle.

 * Tarkasta seuraavat.
 ● Tukeeko MediaBrowser levyä? (S.8)

 ● Tukeeko tallennusasema levyä? Tarkista myös levyn kirjoitusnopeus.

 ● Et voi kirjoittaa, jos tiedoston koko ylittää levykapasiteetin. Katso S.30 maksi-
mi levymäärä.

Levyn kirjoitus

 � Kuinka paljon voin kirjoittaa levylle?

 * DVD-levylle voit tallentaa noin 4,7 gigatavua yksikerroksiselle levylle, 8,5 gi-
gatavua kaksikerroksiselle levylle. Blu-ray-levylle voit tallentaa 25 gigatavua 
yksikerroksiselle levylle, 50 gigatavua kaksikerroksiselle levylle.

 � Kuinka monta tiedostoa voin tallentaa levylle?

 * Voit tallentaa korkeintaan 99 nimikettä. Kun kokonaiskapasiteetti ylittää käy-
tettävän levyn kapasiteetin, tallennusta ei voida suorittaa, vaikka nimikkeiden 
lukumäärä olisi alle 99.

 � Voinko tallentaa CD:lle?

 * Et, vain DVD- ja Blu-Ray-levyjä tuotaan.
＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue Blu-Ray-levyjä.

 � Voidaanko levylle lisätä sisältöä?

 * Sisällön lisäämistä ei tueta. Tallennettu sisältö pyyhitään pois ennen kirjoitusta.



125

 � Voidaanko levylle tallentaa pysäytyskuvia?

 * Pysäytyskuvien tallennusta levylle ei tueta.

 � Luodulla levyllä on jonkin verran kapasiteettia jäljellä.

 * Jos tallennetut tiedot eivät mahdu yhdelle levylle, suoritetaan toiselle levylle 
tallennus ja se on mahdollista. 

 � Levyn kirjoitus epäonnistuu kun käytän päällekirjoitettavia levyjä, 
joista pyyhin tallennetun tiedon pois ennen käyttöä.

 * Levyn luominen saattaa epäonnistua, jos päällekirjoitettava levy on pyyhitty 
käyttämällä jotakin muuta ohjelmistoa kuin MediaBrowseria. Kun käytät tal-
lennettua päällekirjoitettavaa levyä, laita se asemaan sellaisenaan. MediaB-
rowser pyyhkii tallennetun tiedon pois ennen kirjitusta.

 � En voi kirjoittaa tiedostoja, jotka olen kirjoittanut aikaisemmin käyt-
täen Suora levy -toimintoa.  

 * Huomaa, että tuontimerkit näkyvät tiedostoissa, jotka on tuotu Suora levy 
-toiminnolla. Avaa Valinnat-ikkuna ja napsauta [Nollaa] valikossa "Nollaa kaikki 
tuontimerkit" (S.114) tuodaksesi tällaisia tiedostoja uudestaan.

Levyn kirjoitus

 � Käytin 5 levyä Suora levy -toiminnossa, mutta jäljellä on edelleen 
tiedostoja, joita ei ole kirjoitettu levylle.

 * Irrota USB -johto ja toista Direct Disc -menettely uudestaan.
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Videotiedostojen editointi

 � Editoidun tiedoston vienti kestää kauan aikaa.

 * Vienti voi kestää kauan, jos editoitu sisältö on pitkä tai laaja. Valitse "Editoi 
kohdetta" viennissä, jos haluat lyhentää vientiaikaa.

 � En voi toistaa "Editoi Kohdetta".

 * Alkuperäiset tiedostot toistetaan, kun "Editoi kohdetta" toistetaan. Et voi tois-
taa "Editoi kohdetta", jos alkuperäiset tiedostot on poistettu.

 � Musiikkitiedostoa ei toisteta "Editoi kohdetta " tilassa.

 * Audioasetus ei saatavilla "Editoi kohdetta" tilassa.
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 � En voi viedä iTunesiin.

＊	Jotkin kameranauhurit eivät tue tätä toimintoa.

 * iTunes- ja QuickTime -ohjelmia tarvitaan vientiä varten. Voit ladata iTunesin ja 
QuickTimen Applen verkkosivustolta.

 * Katso lisätietoja [Apu] valikosta, kohdasta [Napsauta saadaksesi uusimmat 
tuotetiedot] ja sitten kohdista “Q&A”, "Uusimmat tiedot", "Lataustiedot" jne. .

 � En voi ladata YouTubeen/Facebookiin.

 * Huomaa, että YouTubeen/Facebookiin latauksessa vaaditaan käyttötiliä. Luo tili.

 * Lataa YouTube/Facebook verkkosivuilta tiedostojen muuntamisen jälkeen 
käyttämällä [Jaa] -painiketta.
＊	MediaBrowserin pääsy internetiin saattaa olla estetty, jos olet asettanut turvallisuusohjelmistoja. Varmista, 

että MediaBrowser saa yhteyden internetiin.

＊	Ota yhteys ohjelmiston valmistajaan saadaksesi sovelluksen tiedostojen siirron sallimiseksi.

 * Katso lisätietoja [Apu] valikosta, kohdasta [Napsauta saadaksesi uusimmat 
tuotetiedot] ja sitten kohdista “Q&A”, "Uusimmat tiedot", "Lataustiedot" jne. .

 � Kuinka kauan tiedostojen lataaminen YouTubeen/Facebookiin kestää?

 * Minuutin kestävän videon (320 x 180 pikseliä) lataaminen YouTubeen kestää 
noin 2 - 10 minuuttia. (kun latausnopeus on 1 Mpbs).

 * Minuutin kestävän videon (640 x 480 pikseliä) lataaminen Facebookiin kestää 
noin 5 minuuttia. (kun latausnopeus on 1 Mpbs).
＊	Arvioitu nopeus saattaa vaihdella riippuen kuvanlaadusta ja yhteysympäristöstä.

iTunes/YouTubs/Facebook

 � YouTube muuttaa ladatun tiedoston nimeä.

 * Jos nimikkeessä on merkkejä kuten "&", "<" tai ">", ne muutetaan ladattaes-
sa muotoon "_".

 � YouTubeen ladattua tiedostoa ei toisteta oikein. 

 * Toisto ei tapahdu kunnolla, jos olet tehnyt [Suora] -valinnan laatuasetuksessa. 
Tässä tapauksessa, napsauta [Asetukset] -painiketta ja muuta laatu latauksen 
ajaksi. 
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＊	Toiminto tiedostojen viemiseksi Google Earthia varten on käytettävissä vain, kun paikkatiedot tallenne-
taan kameranauhurin avulla (Everio).

 � En löydä [Vie Google Earth(TM)] -näppäintä.

 * Tarkista [Ota geolokaatio-toiminto käyttöön ] Preferenssit valikossa (S.118)

 � En voi lisätä tiedostoja vietäviin ehdokkaisiin.

 * Voit lisätä vain tiedostoja, joissa on  kuvake. Tiedostot, joissa ei ole paik-
katietoja, voi lisätä vain ehdokkaaseen.

＊	Paikkatiedot tallentuvat samalla, kun videota kuvataan. Katso kameranauhurin käsikirjasta tietoja paikkatie-
tojen tallennuksesta.

Google Earth
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 � En voi poistua MediaBrowserista.

 * Sulje kaikki valintaikkunat ja asetusikkunat ennen kuin poistut.

 � Irrotin USB-kaapelin ja MediaBrowser ei toimi oikein.

 * Poistu MediaBrowserista ja kytke kameranauhuri uudelleen. Käynnistä sitten 
MediaBrowser.
＊	Älä irrota USB-kaapelia tai kytke kameranauhuria pois päältä käyttäessäsi MediaBrowseria.

 � On tiedostoja, joita en voi käyttää joihinkin toimintoihin.

 * Erittäin lyhyitä videotiedostoja (alle 1 sekunnin mittaisia) ei voida käyttää.

 � MediaBrowserin käynnistäminen kestää pitkään.

 * Kun tuot useita tiedostoja samalla kertaa, MediaBrowserin käynnistys voi 
kestää jonkin aikaa. Samoin toiminta voi olla hidasta  tuotaessa useita tiedostoja.

 � Tiedostoja ei näytetä.

 * Jos tiedostot ovat olemassa, mutta niitä ei näytetä selainruudulla, tarkasta 

onko näkymä suodatettu. Peruuta suodatus napsauttamalla .

Muuta

 � Löytyneet kasvot ovat erilaisia kuin kameranauhurissa.

 * MediaBrowserin kasvojen tunnistustoiminto on riippumaton kameranauhurin 
kasvojen tunnistuksesta. Tunnistuksen tulos voi erota kameranauhurin tuloksesta.

 � Kasvoja ei tunnisteta.

 * MediaBrowser hakee kasvomalleja tiedostosta. Vaikka tiedostossa onkin koh-
taus, jossa on kasvoja, niitä ei ehkä löydetä.
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Tiedustelu

Käyttäjätukikeskus
Ota yhteys alla mainittuihin tukikeskuksiin, jos sinulla on kysyttävää MediaBrowserista. 

PIXELA CORPORATION käyttäjätukikeskus

 ▉ Yhdysvallat ja Kanada
+1-800-458-4029 (ilmaisnumero)

Kieli: englanti

 ▉ Eurooppa (Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Espanja)
+800-1532-4865 (ilmaisnumero)

Kieli: englanti

 ▉ Muut Euroopan maat
+44-1489-564-764

Kieli: englanti

 ▉ Aasia (Filippiinit)
+63-2-438-0090

Kieli: englanti

Verkkosivu

Vieraile verkkosivuilla saadaksesi viimeisimmät tiedot ja uusimmat päivitykset.

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

   

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/
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