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Welkom bij de Picture Package DVD Viewer
De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. Met deze
software kunt u beelden die u met een DVD Handycam
hebt gemaakt, op uw computer bekijken. Ook kunt u
beelden bekijken die u van een DVD Handycam hebt
gekopieerd naar een vaste schijf of die u op een DVD-disc
hebt opgeslagen in het DVD-station van uw computer.
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Verder kunt u overbodige gedeelten bewerken van films
die u op een vaste schijf hebt opgeslagen en de films
daarna op een nieuwe DVD-disc branden, vergezeld van
een inhoudsopgave.
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Bestandsindelingen die worden ondersteund door
Picture Package DVD Viewer
Picture Package DVD Viewer ondersteunt beelden die op
een vaste schijf zijn opgeslagen of die zijn opgenomen
met een DVD Handycam, mits de beelden zijn opgeslagen
in een van de volgende bestandsindelingen
• JPEG-bestanden
• MPEG-2-bestanden
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Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. Met deze software kunt u beelden die u met een DVD Handycam hebt
gemaakt, op uw computer bekijken. Ook kunt u beelden bekijken die u van een DVD Handycam hebt gekopieerd naar een
vaste schijf of die u op een DVD-disc hebt opgeslagen in het DVD-station van uw computer.
Verder kunt u overbodige gedeelten bewerken van films die u op een vaste schijf hebt opgeslagen en de films daarna op
een nieuwe DVD-disc branden, vergezeld van een inhoudsopgave.

Bestandsindelingen die worden ondersteund door Picture Package DVD Viewer
Picture Package DVD Viewer ondersteunt beelden die op een vaste schijf zijn opgeslagen of die zijn opgenomen met een
DVD Handycam, mits de beelden zijn opgeslagen in een van de volgende bestandsindelingen
• JPEG-bestanden
• MPEG-2-bestanden
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De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten

De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten

●
●

Starten
Afsluiten

De Picture Package DVD Viewer starten
Het menu starten
1 Open het Picture Package Menu.
•

•

•

Dubbelklik op het pictogram

(Picture Package Menu) op het

bureaublad.
Sluit uw DVD Handycam met een USB-kabel aan op uw computer.
Raadpleeg de bedieningshandleiding van de DVD Handycam voor meer
informatie over de aansluiting van een DVD Handycam op een
computer.
Klik achtereenvolgens op [Start]—[Programma's] (voor Windows XP,
[Alle programma's])—[Picture Package]—[Picture Package Menu]—
[Picture Package Menu].

2 Klik in het venster van het Picture Package Menu op [Beelden bekijken en behandelen].
De Picture Package DVD Viewer wordt gestart en het hoofdmenu wordt weergegeven.

De Picture Package DVD Viewer afsluiten
Klik op de knop sluiten [X] in de rechterbovenhoek van het venster.
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Beelden bekijken

Beelden bekijken
Wanneer u de Picture Package DVD Viewer start, wordt het hoofdmenu geopend. Als u beelden wilt bekijken die zijn
opgeslagen op een disc in het DVD-station van uw computer of een DVD Handycam die op uw computer is aangesloten,
klikt u op het tabblad [

DVD] en vervolgens op [Films] of [Stilstaande beelden]. Als u beelden wilt bekijken die op

Vaste schijf] en vervolgens op de map met de beelden die u
uw vaste schijf zijn opgeslagen, klikt u op het tabblad [
wilt bekijken. (De mapnaam geeft de datum aan waarop u de beelden naar de map hebt gekopieerd.) U ziet een lijst met
miniatuurweergaven van de beelden.
Zo bekijkt u films die op een disc in de DVD Handycam zijn opgeslagen
1
Klik op [

DVD]—[DVD Handycam]—[Films].

U ziet een lijst met miniatuurweergaven van de films die op de disc in de DVD Handycam staan.
→Onderdelen en functies van het hoofdmenu

Tip

Klik met de rechtermuisknop op een miniatuurweergave van een film voor meer informatie. De opnamedatum, de
duur, de omvang en het volume worden weergegeven.
2 Dubbelklik op een film als u de beelden apart in een voorbeeldvenster wilt bekijken.
De onderdelen en functies van dit voorbeeldvenster voor aparte beelden vindt u hieronder.
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Beelden bekijken

1

Stopknop

Hiermee kunt u het afspelen stoppen en terugkeren naar het begin van een film.

2

Pauzeknop

Hiermee kunt u het afspelen stopzetten op de huidige positie. Wanneer u op

(Afspelen) klikt,

wordt het afspelen hervat vanaf de huidige positie.
3

Afspeelknop

Hiermee kunt het afspelen een film starten.

4

Afspeelbalk

De lengte van de afspeelbalk geeft de volledige lengte van de film weer.De

op de afspeelbalk geeft

aan op welke positie de film op dit moment is.
5

Knop [Sluiten]

Hiermee sluit u het voorbeeldvenster en keert u terug naar de lijst met miniatuurweergaven.

6

Selectievakje [Selecteer dit beeld]

Klik hierop om de film te selecteren die op dit moment in het voorbeeldvenster wordt weergegeven,
zodat deze later naar de vaste schijf kan worden gekopieerd.
→Beelden naar een computer kopiëren

Let op:

Er kan slechts een voorbeeldvenster tegelijk worden weergegeven.
3 Klik op de knop [Sluiten].
Het voorbeeldvenster wordt gesloten en het hoofdmenu wordt opnieuw weergegeven.

Stilstaande beelden bekijken
Klik op [Stilstaande beelden] in de voorgaande stap 1. U ziet een lijst met miniatuurweergaven van stilstaande beelden die
op de disc in de DVD Handycam zijn opgeslagen.
U kunt beelden afdrukken, uitvouwen en stilstaande beelden reduceren aan de bovenkant van het scherm. Klik op
(Exif) om de opname-omstandigheden weer te geven zoals sluitertijd en belichting voor Exif-bestanden.
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Beelden bekijken

1 Afdrukknop

Klik hierop om naar het weergegeven beeld te gaan.

2 In-/uitzoomknop

Klik hierop om de weergegeven afbeelding te vergroten of te verkleinen.

3 Knop voor Exif-informatie

Klik hierop om de Exif-informatie weer te geven op het weergegeven beeld, als deze aanwezig is.

4 Knop [Sluiten]

Hiermee sluit u het voorbeeldvenster en keert u terug naar de lijst met miniatuurweergaven.

5 Selectievakje [Selecteer dit beeld] Klik hierop om de stilstaande beelden te selecteren die op dit moment in het voorbeeldvenster worden
weergegeven, zodat deze later naar de vaste schijf kunnen worden gekopieerd.
→Beelden naar een computer kopiëren
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Beelden naar een computer kopiëren

Beelden naar een computer kopiëren
U kunt beelden van een DVD-disc in een DVD Handycam kopiëren naar de vaste schijf van uw computer.
1 Klik in de lijst met miniatuurweergaven op het selectievakje van het beeld dat u wilt kopiëren.
Het selectievakje van het geselecteerde beeld wordt ingeschakeld. Klik opnieuw op het vakje als u de selectie wilt
annuleren.

Tip
•

•

Met slechts een klik kunt u alle beelden in de lijst met
miniatuurweergaven selecteren. Klik op [Alles op deze pagina
selecteren] en alle selectievakjes op de weergegeven pagina's worden
ingeschakeld. Klik op [Alles op deze pagina annuleren] als u de selectie
wilt opheffen.
U kunt het beeld in het voorbeeldvenster selecteren door op [Selecteer
dit beeld] te klikken.

2 Klik op [Kopiëren naar vaste schijf].
De beelden waarvan het selectievakje is ingeschakeld worden naar de vaste schijf gekopieerd.
De gekopieerde beelden worden in mappen geordend op kopieerdatum.

Een andere doelmap opgeven
Klik op [Opties] om het venster Opties te openen waarin u een andere map kunt opgeven om de beelden die u naar de
vaste schijf kopieert, op te slaan.
Hieronder ziet u de onderdelen en functies van het venster Opties.
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Beelden naar een computer kopiëren

1 Bestemmingsmap Picture Package

Hier selecteert u een doelmap waarnaar u beelden wilt kopiëren.

2 Tijdelijke map:

Hier selecteert u een tijdelijke map die u als voorbeeld kunt gebruiken. Deze
optie is alleen beschikbaar als u het selectievakje [Eerst kopiëren naar vaste
schijf en dan voorbeeld] als [Voorbeeldmethode voor films vanaf DVD
Handycam:] hebt ingeschakeld.

3 [Voorbeeldmethode voor films vanaf DVD Handycam:] selectievakje Hiermee selecteert u de wijze waarop de beelden worden weergegeven die op
een disc in een DVD Handycam zijn opgeslagen.
4 Knop [Annuleren]

Hiermee annuleert u de instellingen en sluit u het venster Opties.

5 Knop [OK]

Hiermee past u de instellingen toe en sluit u het venster Opties.
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Gekopieerde beelden bewerken

Gekopieerde beelden bewerken
U kunt beelden bewerken die op een vaste schijf zijn opgeslagen, bijvoorbeeld een bepaald gedeelte van een beeld
selecteren. Ook kunt u bewerkte beelden naar een DVD-disc branden en er een inhoudsopgave aan toevoegen.

Overbodige gedeelten van films bewerken
1
Klik op het tabblad [

Vaste schijf].

De kopieerdatums van de films vindt u in de mappenlijst aan de linkerkant.

Zo voegt u vanaf de vaste schijf een map toe aan de mappenlijst
Klik op [Bladeren] in de mappenlijst om de referentiemap te openen. Selecteer een map waarin de soorten beelden
staan die de Picture Package DVD Viewer ondersteunt. De geselecteerde map wordt tijdelijk toegevoegd aan de
mappenlijst. De beelden in de map worden weergegeven als miniatuurweergaven.
Let op:

Als u de Picture Package DVD Viewer afsluit, wordt de selectie van mappen geannuleerd die u in de
referentiemap hebt gemaakt.
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Gekopieerde beelden bewerken
2 Klik op de map met de kopieerdatum die de gewenste beelden bevat.
U ziet een lijst met miniatuurweergaven van de beelden in de map.

3 Dubbelklik op een film die u wilt bewerken.
De geselecteerde film wordt in een apart voorbeeldvenster weergegeven.

4 Klik op [Bewerken].
De ImageMixer MPEG Cutter wordt gestart.
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Gekopieerde beelden bewerken

Wat kunt u doen met de ImageMixer MPEG Cutter?
ImageMixer MPEG Cutter is software waarmee u overbodige gedeelten kunt knippen uit een film die u op de
vaste schijf hebt opgeslagen.
in de rechterbovenhoek van het scherm om de Help voor ImageMixer MPEG Cutter weer te geven
Klik op
als u meer informatie nodig hebt.

Een DVD maken met een inhoudsopgave
U kunt een DVD met een inhoudsopgave maken van uw favoriete beelden die u op de vaste schijf hebt opgeslagen.
1Schakel op de lijst met miniatuurweergaven de selectievakjes in van de beelden die u naar een DVD-disc wilt kopiëren.

Tip

U kunt alle beelden in de lijst met miniatuurweergaven in een keer inschakelen. Klik op [Alles op deze pagina
selecteren] en alle selectievakjes op de weergegeven pagina's worden ingeschakeld. Klik op [Alles op deze pagina
annuleren] als u de selectie wilt opheffen.
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Gekopieerde beelden bewerken
2Klik op [DVD branden].
De ImageMixer EasyStep DVD wordt gestart.

Wat kunt u doen met de ImageMixer EasyStep DVD?
De ImageMixer EasyStep DVD is software waarmee u een DVD met een inhoudsopgave kunt maken van de
beelden die u selecteert in een lijst met miniatuurweergaven. De DVD Handycam moet wel op de computer zijn
aangesloten.
in de rechterbovenhoek van het scherm om de Help voor ImageMixer EasyStep DVD weer te geven
Klik op
als u meer informatie nodig hebt.
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De bestandsindeling van het geluid van een film omzetten

De bestandsindeling van het geluid van een film omzetten
U kunt de indeling omzetten van het geluidsbestand van een film die u van de DVD Handycam naar de vaste schijf hebt
gekopieerd. De indeling van het geluidsbestand wordt omgezet naar MPEG, zodat u het bestand kunt gebruiken in
softwareprogramma's die deze indeling ondersteunen.
De film met de omgezette soundclip wordt opgeslagen als een nieuw bestand. Ook het filmbestand met de originele
soundclip wordt bewaard.
1
Vaste schijf] en klik vervolgens op de map die de films bevat waarvan u de bestandsindeling
Klik op het tabblad [
van het geluid wilt omzetten.

2 Dubbelklik op de film waarvan u de bestandsindeling van het geluid wilt omzetten.
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De bestandsindeling van het geluid van een film omzetten
3 Klik op [Geluidsformaat omzetten].

4 Klik op [Volgende].

Selecteer een bestemming om de gegevens naar op te slaan via de instructies op het scherm en begin met het
omzetten.
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Onderdelen en functies van het hoofdmenu

Onderdelen en functies van het hoofdmenu
Hieronder vindt u de onderdelen en functies van het hoofdmenu. Op de afbeelding ziet u de lijst met miniatuurweergaven
die wordt weergegeven als u op het tabblad [

Wanneer u op [

Vaste schijf] klikt.

DVD] klikt.

1

Tabblad voor selectie van discs

Hier selecteert u een disc met de beelden die u als miniatuurweergaven wilt zien. Als u op het
(DVD)] klikt, moet u [DVD Handycam] of [DVD Drive] selecteren.
tabblad [

2

Tabblad met bestands-/discgegevens

Als de map een groter aantal beelden bevat dan wordt weergegeven, ziet u ook het nummer van
de pagina waarop het geselecteerde beeld zich bevindt. U kunt met de pijlen door de pagina's
bladeren.
DVD] selecteert, worden ook het type DVD-disc en de opnamemodus van de
Wanneer u [
beelden in het deelvenster vermeld.

3

Lijst met miniatuurweergaven

De stilstaande beelden en/of films in de map die in de mappenlijst is geselecteerd, ziet u in
miniatuurformaat afgebeeld.
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Onderdelen en functies van het hoofdmenu
4

Knop [DVD branden]

Wanneer u [

Vaste schijf] hebt geselecteerd, kunt u klikken om de ImageMixer EasyStep

DVD te starten, een softwareprogramma waarmee u de geselecteerde beelden naar een DVD-disc
kunt exporteren.
→Een DVD maken met een inhoudsopgave
5

Een beeldselectievakje selecteren

Hiermee selecteert u een beeld dat u wilt opslaan op een vaste schijf of op een DVD-disc. U kunt
een beeld selecteren door het selectievakje van het beeld in te schakelen. Klik nogmaals op het
selectievakje om de selectie op te heffen.

6

Een miniatuurweergave van een stilstaand beeld Dit is een kleinere weergave van het stilstaande beeld. Klik met de rechtermuisknop op de
miniatuurweergave voor meer informatie over het stilstaande beeld.

7

Een miniatuurweergave van een film

Hiermee wordt het begin van een film bij wijze van voorproefje aangegeven. Klik met de
rechtermuisknop op de miniatuurweergave voor meer informatie over de film.

8

Knop [Opties]

Klik op deze knop om het venster Opties te openen. In dit venster kunt u aangeven in welke
doelmap u beelden wilt opslaan of een wijze van weergave kiezen.
→Een andere doelmap opgeven

9

Mappenlijst

Selecteert een map met de beelden die u wilt bekijken. De items die in de lijst worden
Vaste schijf] of [
weergegeven zijn afhankelijk van het door u gekozen tabblad: [
Als u op het tabblad [

DVD].

Vaste schijf] klikt, worden de mappen met beelden die van een disc in

een DVD Handycam of een DVD-station werden gekopieerd, weergegeven, gerangschikt op
op een map met een kopieerjaar om alle mappen in deze map weer te
kopieerjaar. Klik op
geven. Deze mappen zijn gerangschikt op kopieerjaar.
DVD] klikt, worden de tabbladen [DVD Handycam] en [DVD Drive]
Als u op het tabblad [
weergegeven. Selecteer een van beide tabbladen en kies vervolgens [Films] (filmgegevens) of
[Stilstaande beelden] (beeldgegevens).
10 Knop [Kopiëren naar vaste schijf]

Wanneer u de [

DVD] hebt geselecteerd, kunt u op deze knop klikken om de geselecteerde

beelden naar de vaste schijf te kopiëren.
→Beelden naar een computer kopiëren
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Informatie over handelsmerken

Informatie over handelsmerken

Informatie over handelsmerken
Alle handelsmerken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Informatie over de auteursrechten
Het is verboden om gefilmde beelden te gebruiken zonder de eiser van het auteursrecht van de beelden hiervan op de
hoogte te brengen, tenzij deze beelden uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bestemd. Houd er bovendien rekening
mee dat, afhankelijk van het type demonstratie, voorstelling en/of tentoonstelling etc., filmen slechts beperkt toegestaan
kan zijn, zelfs als het een privévoorstelling betreft.
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