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Lees dit eerst

Betreffende deze "Eerste kennismaking" (First Step Guide)
In deze "Eerste kennismaking" (First Step Guide) staan de nodige aansluitingen en instellingen
beschreven die zijn vereist om uw camcorder te gebruiken met een computer, alsook de
basisfuncties van de programma's op de CD-ROM.
Op de CD-ROM staat de volgende software.
Picture Package: alleen voor Windows
Picture Package werkt niet op een Macintosh-computer. U kunt alleen de stilstaande beelden op de
"Memory Stick Duo" kopiëren als u de camcorder aansluit op een Macintosh-computer.
In hoofdstuk 1 tot 6 wordt de werking met een Windows-computer beschreven.
Als u een Macintosh-computer gebruikt, raadpleegt u "Hoofdstuk 7: Gebruik met een Macintoshcomputer"

Opmerking
z De schermafbeeldingen in deze "Eerste kennismaking" zijn afkomstig uit Windows XP. De schermen kunnen verschillen
afhankelijk van het besturingssysteem van de computer.
Boven

Volgende

Lees dit eerst

On-line help voor de software
Hier vindt u gedetailleerde gebruiksaanwijzingen voor Picture Package.
Klik op
in de rechterbovenhoek van het scherm om de helpfunctie te starten.

Vorige

Boven

Hoofdstuk 1: Eerste installatie

Voorbereiding
Hier vindt u een overzicht van de voorbereidingen wanneer de camcorder voor het eerst wordt gebruikt
met een Windows-computer. (Voor de voorbereiding van een Macintosh-computer klikt u op "Hoofdstuk
7: Gebruik met een Macintosh-computer".)

1

Installeer eerst de meegeleverde software op uw computer.
Zie "Stap 1: Software installeren." <Details>

Wanneer u de software al hebt geïnstalleerd zoals in de Bedieningshandleiding van uw camcorder
beschreven staat, hoeft u de software niet opnieuw te installeren.

2

Zorg ervoor dat uw computer de camcorder herkent door eerst een USB-aansluiting
te verrichten.
Zie "Stap 2: Aansluiting met een USB-kabel" <Details>

Vanaf hier wanneer u uw camcorder met uw computer gebruikt.
Boven

Volgende

Hoofdstuk 1: Eerste installatie

Stap 1: Software installeren
U moet de software op de Windows-computer installeren om opgenomen films en stilstaande
beelden te kunnen bewerken. U hoeft de installatie alleen de eerste keer uit te voeren.

1

Controleer of uw camcorder niet is aangesloten op de computer.

2

Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator om de installatie uit te voeren.
Sluit alle geopende toepassingen op de computer voordat u de software installeert.

3

Plaats de CD-ROM in de disc drive van uw computer.
Het installatiescherm verschijnt.

Indien dit scherm niet verschijnt
1 Dubbelklik op [My Computer]. (Bij Windows XP klikt u op [Start] en vervolgens op [My Computer].)
2 Dubbelklik op [PICTUREPACKAGE] (disc drive)*.
* Drivebenamingen (zoals (E:)) kunnen verschillen van computer tot computer.

4

Klik op [Install].

Afhankelijk van het besturingssysteem van de computer verschijnt er een melding dat "Eerste
kennismaking" (deze handleiding) niet automatisch kan worden geïnstalleerd met de InstallShield
Wizard. Kopieer in dat geval "Eerste kennismaking" handmatig naar uw computer zoals in de
melding beschreven.

5

Kies de taal voor het installeren van de toepassing en klik op [Next].

6

Klik op [Next].

7

Lees [License Agreement], selecteer [I accept the terms of the license agreement]
wanneer u ermee akkoord gaat en klik op [Next].

8

Kies waar u de software wilt installeren en klik op [Next].

9

Selecteer welk camcordervideosysteem u gebruikt en klik op [Next].

10

Klik op [Install] in het scherm [Ready to Install the Program].

De installatie van Picture Package start.

11

Klik op [Next] en volg de instructies op het scherm om "Eerste kennismaking" te
installeren.

Bij sommige computers verschijnt dit scherm niet.
Ga in dat geval meteen naar stap 12.

12

Klik op [Next] en volg de instructies op het scherm om "ImageMixer EasyStep DVD"
te installeren.

13

Wanneer het scherm [Installing Microsoft (R) DirectX(R)] verschijnt, installeer dan
DirectX 9.0c zoals hieronder beschreven staat. Ga anders naar stap 14.
1 Lees [License Agreement] en klik vervolgens op [Next].

2 Klik op [Next].

3 Klik op [Finish].

14

Controleer of [Yes, I want to restart my computer now.] is aangevinkt en klik

vervolgens op [Finish].

De computer wordt uitgeschakeld en wordt automatisch opnieuw opgestart.
De snelkoppelingen voor [Picture Package Menu] en [Picture Package Menu destination Folder] (en
[First Step Guide], indien geïnstalleerd in stap 10) verschijnen op het bureaublad.

15

Haal de CD-ROM uit de disc drive van uw computer.

Als u vragen hebt over het programma
z
z

Meer informatie over Picture Package vindt u op:
http://www.ppackage.com/
Contactinfo vindt u op de verpakking van de CD-ROM die is meegeleverd met uw camcorder.
Vorige

Boven

Volgende

Hoofdstuk 1: Eerste installatie

Stap 2: Aansluiting met een USB-kabel
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe u uw camcorder aansluit op een computer met een USB-kabel en
uw camcorder laat herkennen door de computer.
Schematische voorstelling (USB-kabel en USB-aansluiting)

Voordat u de volgende procedure uitvoert, moet u controleren of Picture Package op de computer is
geïnstalleerd. <Details>
Merk op dat indien u het toestel niet inschakelt en de aansluitingen niet verricht in de onderstaande
volgorde, uw computer de camcorder mogelijk niet herkent.
Opmerking
z Als u de camcorder op een computer aansluit, moet u de connector in de juiste richting plaatsen. Forceer de connector
niet om beschadiging van de kabel of uw camcorder te voorkomen.
Tip
Uw camcorder is compatibel met Hi-Speed USB (USB 2.0). Gegevens kunnen sneller worden overgedragen met een
computer die compatibel is met Hi-Speed USB (USB 2.0). Wanneer u een USB interface aansluit die niet compatibel is
met Hi-Speed USB (USB 2.0), is de datatransmissiesnelheid die van USB 1.1 (USB Full-Speed).

z

1

Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator.
Sluit alle geopende toepassingen op de computer.

2

Sluit uw camcorder aan op een spanningsbron, schakel het toestel in en druk
vervolgens op de knop PLAY/EDIT.
Gebruik de netspanningsadapter als spanningsbron.
Raadpleeg de Bedieningshandleiding van uw camcorder om de POWER-schakelaar te bedienen en
voor de locatie van de knop PLAY/EDIT.

3

IPlaats een opgenomen disc of een "Memory Stick Duo" in de camcorder.

4

Sluit de USB-kabel stevig aan op de USB-aansluiting van de camcorder.
Raadpleeg de Bedieningshandleiding van uw camcorder voor de positie van de USB-aansluiting.

5

Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
Het scherm [USB SELECT.] verschijnt op het LCD-scherm van de camcorder.

Tip
z Wanneer het scherm niet verschijnt, selecteert u het item uit het menu. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
camcorder om het menu te selecteren.

6

Wanneer u de beelden op de disc gebruikt, selecteert u [ COMPUTER]. Wanneer u
de beelden op de "Memory Stick Duo" gebruikt, selecteert u [ COMPUTER].

Bij selectie van [

COMPUTER]

Verricht de onderstaande stappen wanneer u uw camcorder voor het eerst aansluit op een computer en
[ COMPUTER] selecteert. Vanaf de tweede keer is deze procedure overbodig.
Opmerking
z Wanneer u de camcorder voor het eerst aansluit op de USB-poort van uw computer of een andere computer, kan het
onderstaande scherm verschijnen. Volg dan weer de onderstaande stappen.
Tip
Wanneer u [ COMPUTER] selecteert, kunt u deze bewerking uitvoeren met het standaardstuurprogramma van uw
computer. U hoeft in dat geval geen USB-stuurprogramma te installeren.

z

Voor Windows XP
Voor Windows 2000
Voor Windows XP
Uw computer herkent uw camcorder. Wanneer Windows XP SP2 is geïnstalleerd op uw computer,
verschijnt het [Welcome to the Found New Hardware Wizard] scherm.
Verander [No, not this time] in
en klik op [Next].
Volg de onderstaande procedure indien Windows XP SP2 niet op uw computer is geïnstalleerd.

1 Kies [Install the software automatically (Recommended)] en klik op [Next].

2 Controleer of [Sony DVD Handycam] is geselecteerd als beste optie en klik op [Next].
Klik op [Sony DVD Handycam] indien dit niet is geselecteerd.

3 Klik op [Finish].

[Picture Package Menu] start automatisch.

De verbinding tussen uw camcorder en de computer is tot stand gebracht.
Voor Windows 2000
Uw computer herkent uw camcorder en het dialoogvenster [Found New Hardware] verschijnt. De
installatie van het USB-stuurprogramma wordt automatisch afgewerkt.

Volg de instructies op het scherm.
[Picture Package Menu] start automatisch.

De computer wordt opnieuw opgestart. De verbinding tussen uw camcorder en de computer is tot
stand gebracht.
Tip
z Zie "Verhelpen van storingen" wanneer [Picture Package Menu] niet verschijnt. <Details>

Aanbevolen USB-kabelaansluiting
Sluit uw camcorder aan zoals hieronder afgebeeld.
z
z

Verbind de USB-kabel van uw camcorder met de USB-poort van de computer en controleer of er geen andere USBapparaten zijn aangesloten.
Indien uw computer standaard is uitgerust met een USB-toetsenbord en USB-muis, laat u die aangesloten en sluit u de
camcorder met behulp van de USB-kabel aan op een beschikbare USB-aansluiting.

Opmerkingen
z Een correcte werking is niet gegarandeerd indien u twee of meer USB-apparaten aansluit op de computer.
z Een correcte werking is niet gegarandeerd wanneer u de USB-kabel aansluit op de USB-poort van een toetsenbord of
USB hub.
z Sluit de kabel aan op de USB-poort van de computer.
z Bij sommige computers worden scènes niet correct overgedragen. Zet [USB-SNELHEID] dan op [MAX.SNELH.] in het
instelmenu van uw camcorder.
z Een correcte werking is niet gegarandeerd wanneer niet aan alle systeemvereisten wordt voldaan.

De USB-kabel loskoppelen
1 Druk op [END] op de [

COMPUTER] of op het scherm [

COMPUTER] op het LCD-scherm van de camcorder.

2 Klik op het pictogram [Unplug or eject hardware] op de taakbalk.

Klik op [Safely remove USB Mass Storage Device].

3 Klik op [OK].
4 Druk op [END] op het LCD-scherm van de camcorder.

5 Koppel de USB-kabel los van de computer.

Schakelen tussen media (disc/"Memory Stick Duo")
Druk op [FUNC. SELECT] in stap 4 van "De USB-kabel loskoppelen" en selecteer vervolgens de
gewenste media.
Opmerkingen
z Koppel de USB-kabel niet los als het toegangslampje brandt.
z Koppel eerst de USB-kabel los alvorens uw camcorder uit te schakelen.
z Wanneer u de camcorder aansluit op een computer in [
COMPUTER], moet u de USB-kabel op de aangegeven manier
loskoppelen. Als u dit niet doet, worden bestanden op de "Memory Stick Duo" mogelijk niet correct bijgewerkt. Bovendien
kan dit leiden tot problemen met de "Memory Stick Duo".
Vorige

Boven

Hoofdstuk 2: Functies van Picture Package
Picture Package is een set Windows-toepassingen met de volgende functies. (Als
u een Macintosh-computer gebruikt, raadpleegt u "Hoofdstuk 7: Gebruik met een Macintoshcomputer".)
Als u uw camcorder op een computer aansluit of dubbelklikt op het pictogram [Picture Package Menu]
op het bureaublad, wordt [Picture Package Menu] weergegeven.
De volgende toepassingen zijn beschikbaar in [Picture Package Menu].

Viewing and Handling Pictures

Picture Package DVD Viewer <Details>

U kunt de films en stilstaande beelden bekijken door miniaturen te selecteren. Films en stilstaande beelden worden
opgeslagen in mappen op datum. U kunt overbodige scènes van de film verwijderen, of DVD's aanmaken met menu's.

Music Video/Slideshow Producer

Picture Package Producer2 <Details>

U kunt uw favoriete films en stilstaande beelden selecteren en ook makkelijk een originele video maken door muziek en
visuele effecten toe te voegen.

Duplicating Disc

Picture Package Duplicator <Details>

U kunt de disc kopiëren die u met uw camcorder hebt opgenomen.
Boven

Hoofdstuk 3: Films en stilstaande beelden op een computer bekijken/kopiëren

Films en stilstaande beelden op een disc op een computer bekijken
U kunt films en stilstaande beelden die op een computerdisc zijn opgenomen, bekijken door uw
camcorder aan te sluiten op de computer.
Tips
z U kunt films en stilstaande beelden die met uw camcorder zijn opgenomen op een disc bekijken door de disc in de DVD
drive van uw computer te plaatsen. <Details>
z Om films en stilstaande beelden te bekijken door uw camcorder aan te sluiten op een computer, hoeft de disc niet te
worden gefinaliseerd.
z 16:9 breedbeeldfilms worden afgespeeld in de 16:9 breedbeeldstand.

1

Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator.

2

Sluit uw camcorder aan op een spanningsbron, schakel het toestel in en druk
vervolgens op de knop PLAY/EDIT.
Gebruik de netspanningsadapter als spanningsbron.
Raadpleeg de Bedieningshandleiding van uw camcorder om de POWER-schakelaar te bedienen en
voor de locatie van de knop PLAY/EDIT.

3

Plaats een opgenomen disc in de camcorder.

4

Sluit uw camcorder aan op de computer. <Details>
Het scherm [USB SELECT.] verschijnt op het LCD-scherm van de camcorder.

5

Selecteer [

COMPUTER] op het scherm van de camcorder.

[Picture Package Menu] start automatisch.

Tip
z U kunt [Picture Package Menu] ook starten door dubbel te klikken op [Picture Package Menu] op het bureaublad.

6

Klik op [Viewing and Handling Pictures].
[Picture Package DVD Viewer] start.

7

Klik op het tabblad [DVD]

8

Klik op [Movies] om de film te bekijken. Klik op [Still Images] om stilstaande beelden
te bekijken.

[DVD Handycam].

De disc-informatie wordt automatisch verzameld en er verschijnt een miniatuurlijst van films en
stilstaande beelden.

Tip
z Door met de rechtermuisknop op een miniatuur te klikken, kunt u de informatie van de film of het stilstaande beeld
bekijken.

9

Dubbelklik op de film die of het stilstaande beeld dat u wilt bekijken.
Het voorbeeldscherm verschijnt.
Filmbestanden

U kunt films afspelen, stoppen en onderbreken met de knoppen aan de bovenkant van het venster.
Bestanden met stilstaande beelden

U kunt beelden afdrukken en vergroten met de knoppen aan de bovenkant van het venster. Voor
Exif-compatibele gegevens klikt u op
(Exif) om de opnamegegevens zoals sluitersnelheid,
belichting, apertuur, enz. te tonen.
Opmerking
z Bij sommige computers stopt mogelijk tijdelijk de weergave van de film of het geluid. <Details>

Films en stilstaande beelden op de harde schijf van een computer bekijken
Selecteer het tabblad [Hard disk] in stap 7. Dubbelklik op de film en stilstaande beelden die u wilt
bekijken, en het voorbeeldscherm verschijnt.

Films en stilstaande beelden op de disc in de DVD drive van uw computer bekijken
Opmerkingen
z Om een disc opgenomen met uw camcorder te bekijken met de DVD drive van uw computer, moet die disc eerst zijn
gefinaliseerd.
z U dient een DVD+RW disc te finaliseren alvorens ze af te spelen met de DVD drive van uw computer. Een
ongefinaliseerde disc afspelen kan deze beschadigen.
z De DVD drive van de computer moet 8cm DVD'skunnen lezen.
1 Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator.
2 Plaats een opgenomen disc in de DVD drive van de computer.
3 Dubbelklik op [Picture Package Menu] op het bureaublad.
[Picture Package Menu] wordt gestart.
4 Klik op [Viewing and Handling Pictures].
[Picture Package DVD Viewer] start.
5 Klik op het tabblad [DVD].
6 Klik op [DVD Drive].
7 Dubbelklik op de film die of het stilstaande beeld dat u wilt bekijken.

Boven

Volgende

Hoofdstuk 3: Films en stilstaande beelden op een computer bekijken/kopiëren

Films en stilstaande beelden op een disc kopiëren naar een computer
U kunt films en stilstaande beelden die op een computerdisc zijn opgenomen, kopiëren door uw
camcorder aan te sluiten op de computer. Films en stilstaande beelden die van een camcorder werden
gekopieerd, worden opgeslagen in mappen op datum.
Tip
z U kunt films en stilstaande beelden die met uw camcorder zijn opgenomen op een disc kopiëren door de disc in de DVD
drive van uw computer te plaatsen. <Details>

1

Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator.

2

Sluit uw camcorder aan op een spanningsbron, schakel het toestel in en druk
vervolgens op de knop PLAY/EDIT.
Gebruik de netspanningsadapter als spanningsbron.
Raadpleeg de Bedieningshandleiding van uw camcorder om de POWER-schakelaar te bedienen en
voor de locatie van de knop PLAY/EDIT.

3

Plaats een opgenomen disc in de camcorder.

4

Sluit uw camcorder aan op de computer. <Details>
Het scherm [USB SELECT.] verschijnt op het LCD-scherm.

5

Selecteer [

COMPUTER] op het scherm van de camcorder.

[Picture Package Menu] start automatisch.

Tip
z U kunt [Picture Package Menu] ook starten door dubbel te klikken op [Picture Package Menu] op het bureaublad.

6

Klik op [Viewing and Handling Pictures].
[Picture Package DVD Viewer] start.

7

Klik op het tabblad [DVD]

8

Klik op [Movies] om films te kopiëren of klik op [Still Images] om stilstaande beelden
te kopiëren.

9

Vink de miniaturen op het scherm aan om de films en stilstaande beelden te
selecteren die u wilt kopiëren.

[DVD Handycam].

De geselecteerde films en stilstaande beelden worden gemarkeerd met

.

Tip
z U kunt ook de vakjes aanvinken op het voorbeeldscherm.

10

Klik op [Copy to hard disk].

De films en stilstaande beelden worden gekopieerd naar de vaste schijf van uw computer.

Tip
z Er verschijnt een scherm door op [Options] te klikken. U kunt de doelmap van het gekopieerde bestand wijzigen.

Mapfuncties
Met [Picture Package DVD Viewer] worden films en stilstaande beelden die van de camcorder zijn
gekopieerd, opgeslagen in mappen op datum. De mappen worden per jaar gerangschikt. U kunt films
en stilstaande beelden uit elke map of op elk geheugenapparaat selecteren en bekijken.

Bestemmingsmappen en bestandsnamen
De films en stilstaande beelden worden gekopieerd naar de mappen [Date] van [Picture Package] in de
map [My Documents] of [My Pictures]. De locatie waar de films en stilstaande beelden worden
opgeslagen, verschilt afhankelijk van het besturingssysteem.

Films en stilstaande beelden kopiëren vanaf de DVD drive van uw computer
Opmerkingen
z Een disc opgenomen met uw camcorder moet eerst worden gefinaliseerd alvorens ze in de DVD drive van uw computer
wordt geplaatst om beelden te kopiëren.
z U dient een DVD+RW disc te finaliseren alvorens ze af te spelen met de DVD drive van uw computer.
z De DVD drive van uw computer moet 8cm DVD's kunnen lezen.
1 Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator.
2 Plaats een opgenomen disc in de DVD drive van de computer.
3 Dubbelklik op [Picture Package Menu] op het bureaublad.
[Picture Package Menu] wordt gestart.
4 Klik op [Viewing and Handling Pictures].
[Picture Package DVD Viewer] start.

5 Klik op het tabblad [DVD].
6 Klik op [DVD Drive].
7 Vink de vakjes van de gewenste miniaturen op het scherm aan om de films en stilstaande beelden te selecteren die u wilt
kopiëren.
8 Klik op [Copy to hard disk].
Vorige

Boven

Volgende

Hoofdstuk 3: Films en stilstaande beelden op een computer bekijken/kopiëren

Stilstaande beelden kopiëren vanaf een "Memory Stick Duo"
Wanneer de computer is voorzien van een Memory Stick-sleuf
Plaats een "Memory Stick Duo" waarop beelden zijn opgeslagen in de Memory Stick Duo-adapter en
plaats deze vervolgens in de Memory Stick-sleuf van de computer. De beelden worden automatisch
gekopieerd. Klik op Details voor meer informatie over de bestemmingsmappen van beelden op een
"Memory Stick Duo". <Details>

Als u uw camcorder aansluit op een computer
U kunt een USB-kabel gebruiken om de beelden van de "Memory Stick Duo" naar de computer te
kopiëren.
Schematische voorstelling (USB-kabel en USB-aansluiting)

Volg de onderstaande procedure.
Merk op dat indien u het toestel niet inschakelt en de aansluitingen niet verricht in de onderstaande
volgorde, uw computer de camcorder mogelijk niet herkent.

1

Zet de computer aan.
Sluit alle geopende toepassingen op de computer.
Voor Windows 2000/Windows XP
Meld u aan als Administrator.

2

Plaats een “Memory Stick Duo” in de camcorder.

3

Sluit uw camcorder aan op een spanningsbron, schakel het toestel in en druk
vervolgens op de knop PLAY/EDIT.
Gebruik de netspanningsadapter als spanningsbron.
Raadpleeg de Bedieningshandleiding van uw camcorder om de POWER-schakelaar te bedienen en
voor de locatie van de knop PLAY/EDIT.

4

Sluit uw camcorder aan op de computer. <Details>

5

Selecteer [

COMPUTER] op het scherm van de camcorder.

Wanneer de USB-kabel voor het eerst wordt aangesloten, kan het enige tijd duren voordat de
computer de camcorder herkent.
[Picture Package Menu] wordt gestart en de beelden op de "Memory Stick Duo" worden
automatisch naar de computer gekopieerd.

Instellingen van Picture Package Menu wijzigen
Klik op [Copy automatically]
[Settings] om [Basic], [Copy] en [Delete] te wijzigen.
Klik op [Restore defaults] om terug te keren naar de standaardinstelling.

Beelden naar de computer kopiëren zonder Picture Package Menu
Dubbelklik op het pictogram [Removable Disk] in [My Computer]. Sleep vervolgens een beeld in de map
naar de vaste schijf van de computer.

Bestemmingsmappen en bestandsnamen
Beelden die naar de computer zijn overgebracht met Picture Package Menu
De beelden worden gekopieerd naar de mappen [Date] van [Picture Package] in de map [My
Documents] of [My Pictures]. De locatie waar de beelden worden opgeslagen, verschilt afhankelijk van
het besturingssysteem
Beelden op de "Memory Stick Duo" in de aangesloten camcorder
De beelden worden opgeslagen in de map [Removable Disk] in [My Computer].

A Map met beeldbestanden die zijn opgenomen met andere camcorders zonder functie voor het maken van mappen
B Mappen met beeldbestanden die zijn opgenomen met uw camcorder
De mappen die volgen op [101MSDCF], worden in de volgende gevallen weergegeven.
- Wanneer het aantal bestanden groter is dan 9999.
- Wanneer een nieuwe map wordt gemaakt op een andere camcorder zonder functie voor het maken van mappen
Map
101 MSDCF
DSC
(tot 999 MSDCF)

Bestand

Betekenis
.JPG Bestand met stilstaande beelden

staat voor een getal tussen 00001 en 09999.
C Map met filmgegevens die zijn opgenomen met andere camcorders zonder functie voor het maken van mappen
Vorige

Boven

Hoofdstuk 4: Gekopieerde films en stilstaande beelden bewerken

Ongewenste scènes wissen uit een gekopieerde film
U kunt een film die naar een computer is gekopieerd, bewerken met ImageMixer MPEG Cutter.

1

Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator.

2

Dubbelklik op [Picture Package Menu] op het bureaublad.
[Picture Package Menu] wordt gestart.

3

Klik op [Viewing and Handling Pictures].
[Picture Package DVD Viewer] start.

4

Klik op het tabblad [Hard disk].

5

Klik op de map met de film die u wilt bewerken.

6

Dubbelklik op de film die u wilt bewerken.
Het voorbeeldscherm verschijnt.

7

Klik op [

Edit].

ImageMixer MPEG Cutter wordt gestart.

8

Klik op [Cut the specified range].

9

Zoek de scène die u wilt wissen door op [

] of [

] te klikken.

10

Sleep het eerste frame van de scène die u wilt wissen naar [Start].

11

Sleep het laatste frame van de scène die u wilt wissen naar [End].

12

Klik op [Cut].

13

Herhaal stap 9 tot 12 om de scènes te selecteren die u wilt wissen.

14

Klik op [Compile].

Opmerking
z De bewerkte film wordt nu opgeslagen als een nieuw bestand. De originele film blijft bewaard.

Meer details vindt u in de help van ImageMixer MPEG Cutter.
Boven

Volgende

Hoofdstuk 4: Gekopieerde films en stilstaande beelden bewerken

Een DVD maken met een indexmenu
U kunt een DVD met een indexmenu maken door films en stilstaande beelden op uw computer te
combineren met ImageMixer EasyStepDVD. De aangemaakte DVD kan alleen worden opgeslagen op
een disc in uw camcorder.

1

Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator.

2

Dubbelklik op [Picture Package Menu] op het bureaublad.
[Picture Package Menu] wordt gestart.

3

Klik op [Viewing and Handling Pictures].
[Picture Package DVD Viewer] start.

4

Klik op het tabblad [Hard disk].

5

Klik op de map met de film en stilstaande beelden die u wilt gebruiken als materiaal.

6

Selecteer de films en stilstaande beelden als materiaal.
De geselecteerde films en stilstaande beelden worden gemarkeerd met

7

Klik op [

.

Burn DVD].

Er wordt gevraagd de DVD's te verwisselen. Plaats de doel-DVD's in uw camcorder.
Schakel de camcorder in, druk op de knop PLAY/EDIT en sluit vervolgens de camcorder aan op de
computer volgens onderstaande procedure.
1 Schakel de camcorder in en druk op de knop PLAY/EDIT.
2 Sluit uw camcorder aan op de computer. <Details>
3 Selecteer [

COMPUTER] op het scherm van de camcorder.

Opmerkingen
U kunt alleen DVD-R/DVD-RW discs gebruiken.
z Gebruik de netspanningsadapter als spanningsbron.
z

ImageMixer EasyStepDVD wordt gestart.

8

Stel achtergrond en titel in.
Selecteer de achtergrond door op de knop [Select Style] te klikken.
Selecteer de titel door een menutitel in te voeren bij [Menu name] of de titelnaam in te voeren onder
de miniatuur bij [Titles to be added].

9

Klik op de knop [Write] van ImageMixer EasyStepDVD.
Meer details vindt u in de help van ImageMixer EasyStepDVD.
Opmerkingen
z U kunt de DVD niet naar de disc in de DVD drive van uw computer schrijven.
z U kunt de achtergrond en het menu van de aangemaakte DVD niet bekijken op uw camcorder. Bekijk de achtergrond en
het menu op een computer (compatibel met 8cm discs) of een DVD-speler (compatibel met 8cm discs).
Vorige

Boven

Hoofdstuk 5: Een originele video/diavoorstelling maken
U kunt muziek en effecten toevoegen aan geselecteerde films en stilstaande beelden die op de
computer zijn opgeslagen en automatisch een originele korte video/diavoorstelling maken. In de
originele video kunnen films en stilstaande beelden worden gecombineerd. Hier staat uitgelegd hoe
films en stilstaande beelden op uw computer kunnen worden gebruikt als materiaal voor het maken van
een originele korte video.
Opmerking
z Een video gemaakt met filmmateriaal wordt een originele korte video genoemd. Een video gemaakt met stilstaand
beeldmateriaal wordt een diavoorstelling genoemd.
Tip
U kunt originele korte video's en diavoorstellingen opslaan op de harde schijf van uw computer of op een disc in uw
camcorder.

z

1

Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator.

2

Dubbelklik op [Picture Package Menu] op het bureaublad.
[Picture Package Menu] wordt gestart.

3

Klik op [Music Video/Slideshow Producer].
[Picture Package Producer2] wordt gestart.

4

Klik op het tabblad [Hard disk]

de datummap.

5

Selecteer films en stilstaande beelden als materiaal.
De geselecteerde films en stilstaande beelden worden gemarkeerd met

.

Tips
z Wanneer uw camcorder is aangesloten op een computer, kunt u films en stilstaande beelden op de disc in uw camcorder
selecteren.
z U kunt films en stilstaande beelden op een disc selecteren door de disc in de DVD drive van uw computer te plaatsen.
Finaliseer de disc in dit geval vooraf.
z U dient een DVD+RW disc te finaliseren alvorens ze af te spelen met de DVD drive van uw computer. Een
ongefinaliseerde disc afspelen kan deze beschadigen.

6

Klik op de tab [View selection] en controleer of de gewenste films en stilstaande
beelden zijn geselecteerd.

7

Klik op [Create].

Tip
z Wanneer beelden op de DVD in uw camcorder als materiaal worden geselecteerd, worden de gegevens naar uw
computer gekopieerd.

8

Klik op [Music settings] en selecteer de muziek.

Naast de voorbeeldmuziek in de toepassing kunt u muziek selecteren uit muziekbestanden op de
computer en op muziek-CD's.
Selecteer de muziek en klik op [OK].
Opmerking
z Selecteerbare bestandsindelingen:
- WAV-indeling
- MP3-indeling

A Selecteer een muziek-CD.
B Selecteer muziek hier.
C Selecteer de muziek en klik op [OK].

9

Klik op [Style settings] en selecteer de stijl.

U kunt kiezen uit 3 stijlen. Selecteer de stijl en klik op [OK].

A Selecteer een beeldeffect.
B Toelichting bij het geselecteerde beeldeffect.
C Selecteer het beeldeffect en klik op [OK].

10

Klik op [Output settings] en selecteer de locatie waar u het bestand wilt opslaan.

Selecteer de bestemming voor het bestand en klik op [OK].
Indien [DVD] is geselecteerd als bestemming, plaatst u een nieuwe disc in de camcorder en sluit u
vervolgens uw camcorder met de volgende procedure aan op de computer.
1 Schakel de camcorder in en druk op de knop PLAY/EDIT.
2 Sluit uw camcorder aan op de computer. <Details>
3 Selecteer [

COMPUTER] op het scherm van de camcorder.

Opmerkingen
z U kunt naar een DVD-R of DVD-RW disc kopiëren.
z Als [DVD] geselecteerd is als bestemming, gebruik dan de netspanningsadapter als spanningsbron.

11

Klik op [Start].

Het aanmaken van de video begint.

12

Klik op [Yes] of [No].

Als [Hard disk] geselecteerd is als bestemming, zal een ander scherm dan hierboven verschijnen.

Volg de instructies op het scherm.
Opmerking
z Alle muzikale werken van derden die u ophaalt van CD's, internet of andere bronnen, zijn eigendom van de respectieve
eigenaars, en, behalve voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, mag u de muzikale werken van
derden niet gebruiken. Lees "Informatie over copyright" voor meer informatie over het gebruik van dergelijke muzikale
werken van derden. <Details>
Tips
z Als u een gemaakte originele korte video/diavoorstelling op de harde schijf hebt opgeslagen, kunt u die bekijken met
[Picture Package DVD Viewer]. <Details>
z Indien [DVD] is geselecteerd als bestemming, kan het aangemaakte bestand alleen worden opgeslagen op een DVD-R of
DVD-RW in VIDEO mode.
z U kunt een uitvoerschermformaat van 4:3 of 16:9 aanmaken.
z De DVD+RW disc kan niet worden gebruikt als doeldisc.
z De DVD wordt aangemaakt met uw camcorder. U kunt geen DVD aanmaken met de DVD drive van uw computer.
Boven

Hoofdstuk 6: De disc dupliceren naar een 8cm DVD
Wanneer films en stilstaande beelden die op een disc zijn opgenomen met uw camcorder naar de vaste
schijf van uw computer zijn gekopieerd, moet u de disc in uw camcorder vervangen en de gekopieerde
films en stilstaande beelden schrijven.

Soorten discs die u kunt gebruiken met Picture Package Duplicator
z
z

U kunt kopiëren naar eenzelfde type disc als de originele disc. Bij opname in VIDEO mode kunt u
naar een DVD-RW of DVD-R disc kopiëren.
Meer details omtrent de geschikte disc-types vindt u in de onderstaande tabel:
Type brondisc

Geschikt type doeldisc

Disc

O

O

X

O

O*

X

X

O*

X

X

X

O*

*: Heropneembaar
Opmerkingen
z Om een andere disc dan een DVD+RW disc te kopiëren, moet de disc zijn gefinaliseerd.
z Een heropneembare disc wordt gekopieerd in heropneembare indeling.

1

Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator.

2

Sluit uw camcorder aan op een spanningsbron, schakel het toestel in en druk
vervolgens op de knop PLAY/EDIT.
Gebruik de netspanningsadapter als spanningsbron.
Raadpleeg de Bedieningshandleiding van uw camcorder om de POWER-schakelaar te bedienen en
voor de locatie van de knop PLAY/EDIT.

3

Dubbelklik op [Picture Package Menu] op het bureaublad.
[Picture Package Menu] wordt gestart.

4

Klik op [Duplicating Disc].
[Picture Package Duplicator] wordt gestart.

5

Plaats een opgenomen disc (originele disc) in de camcorder.

6

Sluit de camcorder aan op de computer volgens onderstaande procedure. <Details>
1 Schakel de camcorder in en druk op de knop PLAY/EDIT.
2 Sluit uw camcorder aan op de computer. <Details>
3 Selecteer [

7

COMPUTER] op het scherm van de camcorder.

Klik op [Start].

Het kopiëren van films en stilstaande beelden naar de computer start.

8

Vervang de disc in uw camcorder door een nieuwe disc (doeldisc) wanneer het

onderstaande scherm verschijnt.

Opmerkingen
z Wanneer de doeldisc geen aanbevolen disc is, verschijnt er een waarschuwing. Klik op [OK] om door te gaan met het
kopiëren.
z Wanneer de disc waarop u wilt kopiëren niet schrijfcompatibel is, kan de disc niet worden gekopieerd.

9

Klik op [Write].

Het kopiëren van films en stilstaande beelden naar de disc start.

De disc-klep van uw camcorder gaat open wanneer het schrijven is voltooid.

10

Klik op [Yes] of [No].

Boven

Hoofdstuk 7: Gebruik met een Macintosh-computer
In deze "Eerste kennismaking" wordt beschreven hoe u de camcorder kunt aansluiten op een
Macintosh-computer en hoe u beelden kunt importeren van een "Memory Stick Duo" die in de
camcorder of computer is geplaatst.

De camcorder met een USB-kabel aansluiten op een Macintosh-computer
Opmerking
z De camcorder wordt mogelijk niet herkend door de computer als u ze aansluit met de USB-kabel voordat de camcorder is
ingeschakeld.

1

Plaats een “Memory Stick Duo” in de camcorder.

2

Sluit uw camcorder aan op een spanningsbron, schakel het toestel in en druk
vervolgens op de knop PLAY/EDIT.
Gebruik de netspanningsadapter als spanningsbron.
Raadpleeg de Bedieningshandleiding van uw camcorder om de POWER-schakelaar te bedienen en
voor de locatie van de knop PLAY/EDIT.

3

Sluit de USB-kabel stevig aan op de USB-aansluiting van de camcorder.
Raadpleeg de Bedieningshandleiding van uw camcorder voor de positie van de USB-aansluiting.

4

Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
Het scherm [USB SELECT.] verschijnt op het LCD-scherm van de camcorder.
Tip
z Wanneer het scherm niet verschijnt, selecteert u het item uit het menu. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
camcorder om het menu te selecteren.
Opmerking
Als u de camcorder op een computer aansluit, moet u de connector in de juiste richting plaatsen. Forceer de connector
niet om beschadiging van de kabel of de camcorder te voorkomen.

z

5

Selecteer [

COMPUTER] op het LCD-scherm van de camcorder.

Er verschijnt een drivepictogram op het bureaublad.

De USB-kabel loskoppelen/De camcorder uitschakelen/De "Memory Stick Duo"
verwijderen
1 Druk op [END] op de [

COMPUTER] op het LCD-scherm van de camcorder.

2 Sluit alle geopende toepassingen op de computer.
3 Sleep het drivepictogram op het bureaublad naar het pictogram [Trash] (prullenbak).
4 Druk op [END] op het LCD-scherm van de camcorder.
5 Koppel de USB-kabel los van de camcorder en de computer.
Opmerkingen
Koppel eerst de USB-kabel los alvorens uw camcorder uit te schakelen.
z Als u Mac OS X gebruikt, schakelt u de computer uit voordat u de USB-kabel loskoppelt en de "Memory Stick Duo"
verwijdert.
z

Boven

Volgende

Hoofdstuk 7: Gebruik met een Macintosh-computer

Beelden kopiëren vanaf een “Memory Stick Duo”

1

Sluit de camcorder met een USB-kabel aan op een computer. <Details>

2

Dubbelklik op het drivepictogram.

3

Sleep het gewenste beeldbestand naar het pictogram van de vaste schijf.
Opmerking
z Meer details over welke "Memory Stick Duo" compatibel is met de camcorder, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de
camcorder.
Vorige

Boven

Hoofdstuk 8: Overige

De geluidsindeling van films omzetten
Zet de geluidsindeling van films die van de camcorder naar uw computer zijn gekopieerd om naar
MPEG Audio. Films die op deze manier zijn omgezet, kunnen worden gebruikt met een MPEG Audiocompatibele toepassing.
Opmerking
z Films met omgezette geluidsindeling worden opgeslagen als een nieuw bestand. De originele films blijven bewaard.
Tip
Deze omzetting is vereist wanneer u films verwerkt met een programma dat niet compatibel is met de Dolby Digitalgeluidsindeling. 5.1-kanaals geluid wordt omgezet naar 2-kanaals geluid.

z

1

Zet de computer aan.
Meld u aan als Administrator.

2

Dubbelklik op [Picture Package Menu] op het bureaublad.
[Picture Package Menu] wordt gestart.

3

Klik op [Viewing and Handling Pictures].
[Picture Package DVD Viewer] start.

4

Klik op het tabblad [Hard disk].

5

Klik op de map met de film waarvan u de geluidsindeling wilt omzetten.

6

Dubbelklik op de film waarvan u de geluidsindeling wilt omzetten.

7

Klik op [

Convert audio format].

8

Klik op [Next].

9

Volg de instructies op het scherm om het doel te selecteren en de geluidsindeling om
te zetten.
Boven

Verhelpen van storingen

Problemen
De camcorder wordt niet herkend door de computer tijdens het gebruik van de beelden op de disc.
Er verschijnt een foutmelding als u de bijgeleverde CD-ROM in de computer plaatst.
De bijgeleverde software "Picture Package" werkt niet op een Macintosh-computer.
Films en stilstaande beelden op een disc in uw camcorder kunnen niet met een computer worden
bekeken.
U kunt de beelden die zijn opgenomen op een "Memory Stick Duo" niet weergeven op de computer.
Het pictogram "Memory Stick" ([Removable Disk]) verschijnt niet op het computerscherm.
Picture Package functioneert niet goed.
Er verschijnt een foutbericht tijdens het gebruik van Picture Package.
De film, het stilstaande beeld of het geluid van de camcorder wordt niet juist op de computer
weergegeven.
Er kan niet van de computer naar een disc in de camcorder worden geschreven.
Het bestand dat van de computer is overgebracht, wordt niet naar de "Memory Stick Duo" in de
camcorder geschreven.
Scènes worden niet correct overgedragen naar uw computer.
Het scherm of bericht verschilt van dat in deze "Eerste kennismaking".
Boven

Volgende

Verhelpen van storingen

Oorzaak en/of oplossing
De camcorder wordt niet herkend door de computer tijdens het gebruik van de beelden op de
disc.
Installeer Picture Package. <Details>
Koppel alle USB-apparaten, behalve het toetsenbord, de muis en de camcorder, los van de computer.
Koppel de kabel los van de computer en de camcorder, start de computer opnieuw op en sluit alles weer correct aan.
<Details>
Controleer of het USB-stuurprogramma correct is geïnstalleerd aan de hand van de volgende procedure.
z Sluit eerst de camcorder aan op de computer voordat u het USB-stuurprogramma gebruikt. <Details>
Voor Windows XP
1 Klik op [Start] en vervolgens op [Control Panel].
2 Klik op [Performance and Maintenance] en vervolgens op [System].
Het venster [System Properties] wordt weergegeven.
3 Klik op het tabblad [Hardware].
4 Klik op [Device Manager].
Het venster [Device Manager] verschijnt.
5 Controleer of [SONY DDX-C1002 USB Device] verschijnt in [DVD/CD-ROM drives], [Generic volume] van [Storage
volumes], en [USB Mass Storage Device] van [Universal Serial Bus controllers].
Wanneer alle apparaten verschijnen, is het USB-stuurprogramma correct geïnstalleerd. Indien sommige van deze
apparaten niet verschijnen, volg dan onderstaande stappen om het USB-stuurprogramma te installeren.
1 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in de disc drive van de computer.
2 Klik op [Start] en vervolgens [My Computer].
3 Klik met de rechtermuisknop op [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*.
*Drivebenamingen (zoals (E:)) kunnen verschillen van computer tot computer.
4 Klik op [Open].
5 Dubbelklik op [DVDDriver].
6 Dubbelklik op [Setup.exe].

Voor Windows 2000
1 Klik op [Start], [Settings] en vervolgens op [Control Panel].
2 Klik op [System].
Het venster [System Properties] wordt weergegeven.
3 Klik op het tabblad [Hardware].
4 Klik op [Device Manager].
Het venster [Device Manager] verschijnt.
5 Controleer of [SONY DDX-C1002 USB Device] verschijnt in [DVD/CD-ROM drives], [Generic volume] van [Storage
volumes], en [USB Mass Storage Device] van [Universal Serial Bus controllers].

Wanneer alle apparaten verschijnen, is het USB-stuurprogramma correct geïnstalleerd. Indien sommige van deze
apparaten niet verschijnen, volg dan onderstaande stappen om het USB-stuurprogramma te installeren.
1 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in de DVD drive van de computer.
2 Dubbelklik op [My Computer].
3 Klik met de rechtermuisknop op [PICTUREPACKAGE] (schijfstation)*.
*Drivebenamingen (zoals (E:)) kunnen verschillen van computer tot computer.
4 Klik op [Open].
5 Dubbelklik op [DVDDriver].
6 Dubbelklik op [Setup.exe].

Er verschijnt een foutmelding als u de bijgeleverde CD-ROM in de computer plaatst.
Stel het computerscherm als volgt in:
800 X 600 punten of meer, hoge kleuren (16-bits, 65 000 kleuren) of meer.

De bijgeleverde software "Picture Package" werkt niet op een Macintosh-computer.
z

"Picture Package" werkt niet op een Macintosh-computer. <Details>

Films en stilstaande beelden op een disc in uw camcorder kunnen niet met een computer
worden bekeken.
Controleer of de connector goed zit en sluit dan de USB-kabel stevig aan op de USB-poort van uw camcorder.
Schakel de camcorder in en druk op de knop PLAY/EDIT.
Selecteer [USB SELECT.] en vervolgens [ COMPUTER] in de menu-instellingen van de camcorder. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw camcorder om het menu te selecteren.
Koppel alle USB-apparaten, behalve het toetsenbord, de muis en de camcorder, los van de computer. <Details>

U kunt de beelden die zijn opgenomen op een "Memory Stick Duo" niet weergeven op de
computer.

z

Plaats de "Memory Stick Duo" stevig in de camcorder.
Selecteer [USB SELECT.] en vervolgens [ COMPUTER] in de menu-instellingen van de camcorder. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw camcorder om het menu te selecteren.
De computer herkent de "Memory Stick Duo" niet tijdens het gebruik van de camcorder bijvoorbeeld het afspelen of bewerken
van de disc.
Voltooi bewerkingen met de camcorder voordat u de camcorder op de computer aansluit.

Het pictogram "Memory Stick" ([Removable Disk]) verschijnt niet op het computerscherm.
Schakel de camcorder in en druk op de knop PLAY/EDIT.
Plaats een “Memory Stick Duo” in de camcorder.
Koppel alle USB-apparaten, behalve het toetsenbord, de muis en de camcorder, los van de computer. <Details>
Selecteer [USB SELECT.] en vervolgens [ COMPUTER] in de menu-instellingen van de camcorder. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw camcorder om het menu te selecteren.

z

De computer herkent de "Memory Stick Duo" niet tijdens het gebruik van de camcorder bijvoorbeeld het afspelen of bewerken
van de disc.
Voltooi bewerkingen met de camcorder voordat u de camcorder op de computer aansluit.

Picture Package functioneert niet goed.
Sluit Picture Package en start de Windows-computer opnieuw op.

Er verschijnt een foutbericht tijdens het gebruik van Picture Package.
Sluit eerst Picture Package op de Windows-computer en zet dan de POWER-schakelaar op uw camcorder in een andere
stand.

De film, het stilstaande beeld of het geluid van de camcorder wordt niet juist op de computer
weergegeven.
z

z

z

Wanneer de camcorder is aangesloten op een computer die geen ondersteuning biedt voor Hi-speed USB (USB2.0), wordt de
film, het stilstaande beeld of het geluid niet juist weergegeven. Dit heeft geen invloed op de film, het stilstaande beeld of het
geluid dat naar de computer is gekopieerd.
Wanneer [USB-SNELHEID] is ingesteld op [MAX.SNELHEID] in het instelmenu van uw camcorder, wordt de film, het
stilstaande beeld of het geluid mogelijk niet juist weergegeven. Dit heeft geen invloed op de film, het stilstaande beeld of het
geluid dat naar de computer is gekopieerd.
Bij sommige computers stopt mogelijk tijdelijk de weergave van de film of het geluid. Dit heeft geen invloed op de film of het
geluid dat naar de computer is gekopieerd.

Er kan niet van de computer naar een disc in de camcorder worden geschreven.
z
z

Gebruik aanbevolen discs. Raadpleeg de Bedieningshandleiding van uw camcorder voor meer informatie.
Naar de DVD drive van uw camcorder schrijven lukt niet met andere software dan Picture Package.

Het bestand dat van de computer is overgebracht, wordt niet naar de "Memory Stick Duo" in de
camcorder geschreven.
De USB-kabel (bijgeleverd) is niet op juiste wijze losgekoppeld. Sluit de camcorder opnieuw aan op de computer en breng de
gegevens over. <Details>

Scènes worden niet correct overgedragen naar uw computer.
Zet [USB-SNELHEID] op [MAX.SNELH.] in het instelmenu van uw camcorder.

Het scherm of bericht verschilt van dat in deze "Eerste kennismaking".
Het scherm of bericht kunnen verschillen.
Vorige

Boven

Aanvullende informatie

Systeemvereisten
Voor Windows-gebruikers
Bij gebruik van Picture Package
z Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition of
Windows XP Professional
Standaardinstallatie is vereist.
De werking kan niet worden gegarandeerd als het bovenstaande besturingssysteem een bijgewerkt
besturingssysteem is.
z CPU: Intel Pentium III 600 MHz of sneller (1 GHz of sneller wordt aanbevolen)
z Toepassing: DirectX 9.0c of hoger (Dit product is gebaseerd op DirectX-technologie. DirectX moet
zijn geïnstalleerd.)
Windows Media Player 7.0 of hoger
Macromedia Flash Player 6.0 of hoger
z Geluidssysteem: 16-bits stereogeluidskaart en stereoluidsprekers
z Geheugen: 128 MB of meer (256 MB of meer is aanbevolen)
z Harde schijf: Vereiste vrije schijfruimte voor installatie: 250 MB of meer (2 GB of meer bij gebruik
van Picture Package Duplicator.)
Aanbevolen vrije ruimte op de harde schijf: 6 GB of meer (afhankelijk van de grootte van de
beeldbestanden die u wilt bewerken)
z Display: 4 MB VRAM videokaart, minimum 800 X 600 punten, High color (16 bit color, 65 000
kleuren), compatibel met DirectDraw display driver (dit product werkt niet naar behoren met 800 X
600 punten en 256 kleuren of minder.)
z Overige: USB-poort (deze moet als standaardonderdeel worden geleverd), disc drive
Beelden die zijn opgenomen op een "Memory Stick Duo" afspelen op een computer
z Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition of
Windows XP Professional
Standaardinstallatie is vereist.
De werking kan niet worden gegarandeerd als het bovenstaande besturingssysteem een bijgewerkt
besturingssysteem is.
z CPU: MMX Pentium 200 MHz of sneller
z Overig: USB-poort (deze moet als standaardonderdeel worden geleverd)
z Wanneer uw computer is voorzien van een Memory Stick-sleuf, plaatst u de "Memory Stick Duo"
waarop beelden zijn opgeslagen in de Memory Stick Duo-adapter, en plaatst u deze vervolgens in
de Memory Stick-sleuf van de computer om stilstaande beelden naar de computer te kopiëren.

Voor Macintosh-gebruikers
Beelden die zijn opgenomen op een "Memory Stick Duo" alleen kopiëren naar een computer
z Besturingssysteem: Mac OS 9.1/9.2 of Mac OS X (versie 10.1/10.2/10.3/10.4)
z Overig: USB-poort (deze moet als standaardonderdeel worden geleverd)
Boven

Volgende

Aanvullende informatie

Handelsmerken en wetgeving
Handelsmerken
Picture Package is een handelsmerk van Sony Corporation.
"Handycam" en
zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
z “Memory Stick,”
, “Memory Stick PRO,”
, “Memory Stick Duo,”
,
“Memory Stick PRO Duo,”
, “MagicGate” en
zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
z Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
z Microsoft, Windows en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
z Macromedia en Macromedia Flash Player zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Macromedia, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
z Pentium is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
Alle andere productnamen die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. De aanduidingen "™" en "®" zullen niet telkens in
deze gebruiksaanwijzing worden vermeld.
z
z

Auteursrechten
Muziekstukken, geluidsopnamen of andere muzikale bestanden van derden die u van CD's, internet of
andere bronnen kunt halen (de "Muzikale werken"), zijn eigendom van de respectieve eigenaars en
worden beschermd door auteursrechtwetten en andere toepasselijke wetgeving in alle landen/regio's.
Behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, mag u de Muzikale
werken niet gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, kopiëren, aanpassen, reproduceren, uploaden,
verzenden of op een extern netwerk plaatsen dat toegankelijk is voor het publiek, overbrengen,
distribueren, uitlenen, in licentie geven, verkopen en publiceren) zonder goedkeuring of toestemming
van de respectieve eigenaars van deze Muzikale werken. De licentie voor Picture Package van Sony
Corporation geeft u op geen enkele wijze recht op het gebruik van de Muzikale werken.
Vorige
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