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Teknisk support
Om du har svårt att använda Debut Videoinspelare läs det aktuella ämnet innan du begär 
support. Om problemet inte omfattas av den här användarhandboken vänligen se den aktuella 
Debut Videoinspelare Online Teknisk support på 

www.nchsoftware.com/capture/sv/support.html. 
Om det inte löser ditt problem kan du kontakta oss med hjälp av de tekniska 
supportkontakterna som anges på den sidan.

Förslag på programvara
Om du har några förslag på förbättringar av Debut Videoinspelareeller förslag på annan 
relaterad programvara som du kan behöva, posta den på vår förslagssida på www.nch.com.au.

Många av våra mjukvaruprojekt har genomförts efter förslag från användare som du. Du får 
en gratis uppgradering om vi följer ditt förslag.

www.nchsoftware.com/capture/sv/support.html
www.nch.com.au
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Om Debut Video Capture
Detta är en översikt över Debuts funktionalitet.
Förutom detta hjälpdokument finns det också en debutvideohandledning tillgänglig.
Debut är en avancerad video fånga ansökan. Med hjälp av Debut Video Capture Software kan 
du:
● Spela in videoklipp från dina videoinspelningsenheter, nätverkskameror eller skrivbord. 

Förbered webbseminarier, gör egna självstudier, skriv videomeddelanden, spela in video 
från strömmande enheter med mera.

● Justera bildinställningar (ljusstyrka, kontrast, gamma, negativa, svartvita eller sepiaeffekter) 
och utdatavideoparametrar (pulsgivare, upplösning och bildhastighet).

● Använd automatiskt en förvald fillängd och ett namn.
● Placera en text, vattenstämpel och/eller en tidsstämpel på videon.
● Exportera filer i avi, asf, wmv, mpg, 3gp, mp4, mov, flv, mkv, ogv, webm och dv-format.
● Spela in med förinställda format som är kompatibla med populära enheter, inklusive iPod, 

iPhone, PSP, Xbox 360 och PlayStation 3.
● Spela in filer i bakgrunden när du kör andra program.
● Spara ögonblicksbilder till jpg- och png-filer.
● Schemalägg inspelningsuppgifter.
● Spela in med hjälp av timelapse-effekt (försök att registrera blommor som öppnas eller 

molnen rör sig).
● Spela in ett dataspel med hjälp av game capture-läget.
Systemkrav
● Windows XP/Vista/7/8/10
● Windows Media Player 9 (eller senare) för inspelningar med WMV- eller ASF-format.
● Videoinspelningsenhet (tillval)
Systemkrav för systemkrav för spelinspelningsläge
● Windows Vista/7/8/10
Den rekommenderade konfigurationen för skärminspelning är:
● Windows 8/10
● Visa drivrutiner som stöder WDDM 1.2 eller senare  
Konfigurera och köra programvara

Installera Debut från en nedladdad fil
Om du har hämtat Debut från Internet eller har fått det via e-post kör du filen 
DEBUTSETUP. Exe. Om du vill göra detta klickar du på Start i aktivitetsfältet genom att 
välja Kör och klickar sedan på Bläddra för att hitta filen DEBUTSETUP. Exe. Filen ska 
finnas i katalogen för hämtning eller bifogade filer.

Installera Debut från CD-ROM
Sätt i CD-ROM-skivan i enheten. Om du har en cd-rom-skiva med automatisk start körs 
installationsprogrammet. Om ingenting börjar efter ca 10 sekunder kör du filen 
DEBUTSETUP. EXE på CD-ROM-skivan. Det gör du genom att klicka på Start i 
aktivitetsfältet, välja Kör och sedan på Bläddra för att hitta filen DEBUTSETUP. Exe. Filen 
ska finnas i D: om D: är beteckningen för cd-ROM-skivan.

Efter installationen
När installationsprogrammet har körts kommer du att kunna använda Debut omedelbart. Du 
kan välja din postenhet med "Alternativ. 
Du kan köra Debut när som helst genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Stäng 
Debut genom att klicka på knappen Avsluta.
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Huvudfönsterreferens
Nedan finns de viktigaste funktionsknapparna i Debut.
Huvudverktygsfältet

Meny (Alt)
Klicka här om du vill visa en popup-meny med Debuts funktioner. Menyn är ett alternativt 
sätt att komma åt alla funktioner i Debut och innehåller de funktioner som anges på den här 
sidan också. 

Insamlingsmetod
De första fyra knapparna i huvudverktygsfältet är där du väljer inspelningsmetoden: 
Webbkamera, Enhet (t.ex. USB-inspelningsenhet, DV-kamera), Nätverk eller Skärm. Den 
valda insamlingsmetoden styr vad som visas i förhandsgranskningsfönstret för inspelning.

Inspelningar (Ctrl + L)
Klicka på knappen Inspelningar i huvudverktygsfältet om du vill visa, spela upp och hantera 
alla inspelningar i utdatamappen. Mer information finns i avsnittet 
Sök och spela upp inspelningar  i den här hjälphandboken.
Alternativ (Ctrl + O)
Klicka här om du vill öppna Alternativ window, där du kan konfigurera några av 
programinställningarna.
Hjälp (F1)
Klicka här om du vill visa hjälpdokumentationen med en webbläsare (Internet Explorer, 
Firefox osv.).
Inspelningskontroller

Inspelningskontrollerna finns längst ned i huvudfönstret debut. Om Debut minimeras eller i 
bakgrunden kan du använda en systemomfattande snabbnyckel om en funktion har tilldelats. 
De kan konfigureras på fliken Snabbtangenter i Alternativ dialog.

Spela in (F5)
Den här knappen har en röd cirkel inuti. Klicka på den här knappen om du vill starta en ny 
inspelning eller fortsätta med en pausad inspelning. Standardinställningen för hela systemet

Ctrl + F9.
Paus (F6)
Klicka här när du vill pausa en inspelning och fortsätta den senare. Om du vill fortsätta 
spela in efter att du har pausat filen klickar du på inspelningsknappen igen.
Stopp (F7)
Klicka här om du vill slutföra och spara den aktuella inspelningen i inspelningslistan. När 
inspelningen är klar kan du klicka på ett bubbeltips ovanför ikonen för debutfältet för att 
börja titta på inspelningen. Standardinställningen för hela systemet är Ctrl + F10.
Växla utgångsljud (F4) 
Under inspelningen kan ljudutgången stängas av eller slås på ljudet med knappen Växla 
utljud till vänster om dB-mätaren.
Helskärm (Alt + Retur)
Aktivera och inaktivera förhandsgranskningen i helskärmsläge.
Helskärmsalternativet är inte tillgängligt för skärminspelning när bildskärmen bara är en. 
Den är endast tillgänglig i videoinspelning: Webbkamera, Enhet (t.ex. 
USB-inspelningsenhet, DV-kamera) eller Nätverk.

Ögonblicksbild (F8)
Klicka på kameraikonen om du vill ta en ögonblicksbild från den markerade 
inspelningsbilden. Standardinställningen för hela systemet är Ctrl + F12.
Markeringsfönster
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I skärmpostläge finns det en rektangel till höger om ögonblicksbildknappen. Rutan ger en 
förhandsgranskning av skärmvalet. Om markeringen är inställd på att spela in hela skärmen 
visas orden "Helskärm" i den här rutan. Om markeringen är inställd på ett visst område 
visas området som en prickad rektangel i den här rutan och kan dras runt för att ändra 
markeringens orientering i helskärmsläge.

Om du högerklickar på markeringsfönstret öppnas en snabbmeny med följande menyer:
● Fånga primär bildskärmÄndrar inspelningsrektangeln genom att välja den primära 

bildskärmen utan att öppna dialogrutan Markeringsverktyg.
● Spela in sekundär bildskärmÄndrar inspelningsrektangeln genom att välja den 

sekundära bildskärmen utan att öppna dialogrutan Markeringsverktyg.
● Spela in hela skrivbordetÄndrar inspelningsrektangeln genom att markera hela 

skrivbordet utan att öppna dialogrutan Markeringsverktyg.
Spela in som
Välj det format som du vill att inspelningen ska sparas som. Detta format kan konverteras 
senare med hjälp av Prism konverteringsprogramvara (se avsnittet Konvertera i avsnittet 
Sök och spela i den här handboken för mer information om Prism). Mer information om 
videoalternativen finns i http://www.nch.com.au/kb/10230.html.
Alternativ för kodare
Komprimerings- och formatinställningarna för det valda inspelningsformatet kan visas 
genom att klicka på knappen Kodaralternativ. Om du vill ha mer information om 
kodningsalternativen för varje format klickar du på hjälpknappen i dialogrutan 
kodarinställningar i formatet.

Videoalternativ
Om du vill ändra storlek på en video eller ändra bildrutefrekvensen klickar du på knappen 
Videoalternativ.  Mer information om storleksändring och bildrutehastighet finns på 
http://www.nch.com.au/kb/10070.html.
Ljudalternativ
Om du vill ändra mikrofonen och/eller högtalarkällan aktiverar du musklickningsljud eller 
aktiverar dB-nivåer endast när du spelar in, klickar på knappen Ljudalternativ.
Färg- och videoeffekter
Knapparna för videoeffekter finns precis under förhandsgranskningsskärmen för inspelning, 
längs höger sida.
Bildtext
Klicka på knappen Bildtext om du vill visa panelen Bildtext där du kan lägga till text i videon 
eller använda en tidsstämpel. Bildtexten kan ställas in före inspelning, eller under 
inspelning, men kan inte läggas till efter inspelning.

Bildeffekter
Klicka på knappen Bildeffekter om du vill visa panelen Bildeffekter. Härifrån kan du justera 
färginställningarna eller använda ett filter på videon. Dessa inställningar kan ställas in före 
eller under inspelningen, men kan inte läggas till i en förinspelad video.

Vattenstämpel
Klicka på vattenstämpelknappen om du vill använda en vattenstämpel på utdatavideon eller 
för att konfigurera placeringen av en vattenstämpel.
Grön skärm effekt
Den gröna skärmen effekt knappen ligger precis under inspelningen förhandsgranska 
skärmen, placeras längst till höger.
Inställningar för muspekare
Klicka på Inställningar för muspekare för att ändra muspekarens synlighet eller lägg till en 
markeringseffekt på markören i utgångsvideon. 
Alternativ för skärminspelning
När Skärm
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 är markerad visas en panel under förhandsgranskningen. På den här panelen hittar du 
verktygen för skärmval .
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Alternativ för kommandorad
Du kan enkelt styra Debut från kommandoraden eller använda NCH API med API-nyckel 
"debut". Användningen av kommandoraden är som nedan:
debut [kommando] [command_options] ...  
KOMMANDO: 
-spela in
Börja spela in. Utdatafilen placeras i utdatamappen enligt de aktuella inställningarna. Om 
"Fråga efter filnamn" är aktiverat uppmanas du att ange ett filnamn innan inspelningen 
påbörjas. Annars genereras ett filnamn automatiskt baserat på de aktuella inställningarna. Du 
kan också ange utdatafilnamnet i alternativet "-file". Effekten påminner om att trycka på 
"Record"-knappen på huvudskärmen.

-stopp
Stoppa inspelningen. Effekten liknar att trycka på Stop-knappen på huvudskärmen.
-paus
Pausa inspelningen. Effekten liknar att trycka på Paus-knappen på huvudskärmen.
-Återuppta
Återuppta inspelningen efter att den har pausats. Effekten liknar att trycka på Record-knappen 
på huvudskärmen, medan inspelningen är i paus.
-starta om
Starta om inspelningen. Effekten liknar att trycka på Stop och sedan Spela in knappar på 
huvudskärmen.
-ögonblicksbild
Gör en ögonblicksbild. Effekten liknar att trycka på Snapshot-knappen på huvudskärmen.
-spela
Uppspelning av den senaste inspelningen (måste först köra -stop-kommandot). Du kan också 
ange namnet på filen som ska spelas upp i alternativet -file.
-avsluta
Avsluta Debut.
-visa
Visa Debut när den körs. Det här är standardinställningen.
-gömma sig
Dölj Debut när den körs.
-ljud <mode>
Aktiverar/stänger av ljudinspelningen. Effekten liknar att trycka på Växla ljud-knappen på 
huvudskärmen. Möjliga lägen är:
● på: slå på ljudinspelning
● av: stänga av ljudinspelningen
-format <type>
Ange utdataformat för inspelning. Ändringen påverkar alla inspelningar, inklusive de som görs 
från huvudfönstret debut. Möjliga typer är:
● 3gp: spela in i 3gp-format
● asf: spela in i ASF-format
● avi: spela in i avi-format
● dv: spela in i dv-format
● flv: spela in i flv-format
● mkv: spela in i mkv-format
● mov: spela in i mov-format
● mp4: rekord i mp4-format
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● mpg: rekord i mpg-format
● ogv: spela in i ogv-format
● wmv: spela in i wmv-format
● webm: spela in i webm-format
● Fast Capture: spela in i avi-format, anpassad för att fånga spel (#)
● iPod: spela in i mp4-format, anpassad för iPod (320x240)
● PSP: rekord i mp4-format, anpassad för PlayStation Portable (320x240)
● iPhone: spela in i mp4-format, anpassad för iPhone (480x320)
● Xbox 360: spela in i mp4-format, anpassat för Xbox 360 (#)
● PlayStation 3: rekord i mp4-format, anpassat till PlayStation 3 (#)
(*) Windows Media Player 9 eller senare krävs för att spela in i dessa format.
(#) Format med blanksteg måste omges av citattecken. t.ex., -format Xbox 360
-källa <typ>
Ställ in hämtningskällan. Ändringen påverkar huvudfönstret debut. Möjliga typer är:
● webbkamera: växla Debut till "Webcam" inspelningsläge. Effekten liknar att trycka på 

"Webbkamera" på huvudskärmen.
● enhet: växla Debut till "Enhet" inspelningsläge. Effekten påminner om att trycka på 

knappen "Enhet" på huvudskärmen.
● nätverk: växla Debut till "Network" inspelningsläge. Effekten påminner om att trycka på 

"Network"-knappen på huvudskärmen.
● skärm: växla Debut till "Skärm" inspelningsläge. Effekten påminner om att trycka på 

"Skärm" på huvudskärmen.
-fil <filnamn>
Om det används med kommandot -post definierar du ett namn på filen (exklusive tillägget) som 
ska postas. Om den används med kommandot -play definierar du ett namn på filen (inklusive 
tillägget) som ska spelas upp.

-ms <millisekunder>
Fördröjer körningen av det aktuella kommandot för det angivna antalet millisekunder. 
Kommandon, som kan försenas är: -record, -stop, -pause, -resume, -restart, -snapshot, 
-sound, -play och -exit.

-videodir <dirpath>
Ange den utdatamapp som Debut exporterar inspelade videofiler till.
-snapshotdir <dirpath>
Ange den utdatamapp som Debut exporterar ögonblicksbilder till.
-text <text>
Ange att bildtexttexten ska placeras ovanpå de tagna bilderna. Se menyn Textbildning.
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Hitta och spela upp inspelningar
Här kan du visa, spela upp, ta bort och spara inspelningar i utdatamappen. Information om 
dialogrutan Sök och spela är följande:
● Namn : Videons/fotots filnamn
● Format: Typ av video/foto
● Datum som skapats: Datum för skapande
● Storlek: Filstorlek i kB, MB eller GB
● Videokälla: Om video skapas med Debut, värde skulle vara en av dessa: Webbkamera, 

Enhet (t.ex. USB-inspelningsenhet, DV-kamera), Nätverk eller skärm. Annars skulle det här 
fältet vara tomt

● Varaktighet: Om video skapas med Debut, skulle värdet vara lika med fillängd. Annars 
skulle det här fältet vara tomt

Klicka på knappen "Inspelningar" i verktygsfältet för att öppna fönstret Sök och spela upp 
inspelningar. Om du vill utföra en funktion markerar du en inspelning i listan och klickar på den 
åtgärd du vill utföra på inspelningen:

Spela (F9)
Klicka på knappen "Spela upp" för att spela upp inspelningen. Om du vill sluta trycker du på 
Esc-tangenten.
Du kan använda följande kortkommandon för videospelare:

Mellanslag: Spela upp/pausa
Hem: Gå till start 
Slut: Gå till slut 
Vänsterpil: Steg bakåt
Högerpil: Steg framåt
Spara (Ctrl + S)

Om du vill spara en inspelning i en annan mapp klickar du på knappen "Spara som".
Byt namn (F2)
Om du vill byta namn på en inspelning högerklickar du på filen och väljer Byt namn. Ange det 
nya filnamnet (utan filnamn) i dialogrutan.
Ta bort (ta bort)
Om du vill ta bort en inspelning klickar du på knappen "Ta bort".
Videor (Ctrl + O)
Använd den här knappen för att öppna mappen med aktuella inspelningar i systemfilens 
webbläsare.
Ögonblicksbilder (Skift + O)
Använd den här knappen om du vill öppna mappen med aktuella ögonblicksbilder i 
systemfilens webbläsare.
Bränn (Ctrl + B)
Om du vill kopiera inspelningarna till CD klickar du på "Bränn"-knappen. Du måste ha Express 
Burn CD-brännare installerad på datorn för att kunna använda det här alternativet. Debut 
kommer automatiskt att ladda ner Express Burn om den inte kan hitta den på din dator. 
Alternativt kanske du vill ladda ner Express Burn (som finns som en gratis nedladdning) 
manuellt från www.nch.com.au/burn.
Konvertera (Ctrl + C)  
Om du vill konvertera inspelningarna av videofiler till olika format klickar du på knappen 
"Konvertera". Du måste ha Prism videokonverterare installerad på datorn för att kunna 
använda det här alternativet. Debut kommer automatiskt att ladda ner Prism om den inte kan 
hitta den på din dator. Alternativt kanske du vill ladda ner Prism (som finns som en gratis 
nedladdning) manuellt från www.nchsoftware.com/prism.
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Om du vill konvertera inspelningarnas bildfiler till olika format klickar du på knappen 
"Konvertera". Du måste ha Pixillion Image Converter installerat på datorn för att kunna 
använda det här alternativet. Debut kommer automatiskt att ladda ner Pixillion om den inte kan 
hitta den på din dator. Alternativt kanske du vill ladda ner Pixillion (som finns som en gratis 
nedladdning) manuellt från www.nchsoftware.com/imageconverter.
Redigera (Ctrl + E) 
Om du vill redigera de inspelade videofilerna och tillämpa bilder på dem klickar du på knappen 
"Redigera". Du måste ha VideoPad Video Editor installerat på datorn för att kunna använda det 
här alternativet. Debut laddar automatiskt ner VideoPad om den inte kan hitta den installerad. 
Alternativt kanske du vill ladda ner VideoPad (som är tillgänglig som en gratis nedladdning) 
manuellt från www.nchsoftware.com/videopad. 
För att redigera ögonblicksbilder filer klicka på "Redigera"-knappen. Du måste ha PhotoPad 
Photo Editor på datorn för att kunna använda det här alternativet. Debut kommer automatiskt 
att ladda ner PhotoPad om den inte kan hitta den installerad. Alternativt kanske du vill ladda 
ner PhotoPad (som finns som en gratis nedladdning) manuellt från 

www.nchsoftware.com/photoeditor .
Dela (Ctrl + U)  
Om du klickar på knappen "Dela" öppnas en meny där du kan välja hur du vill dela det valda 
mediet. Du kan välja mellan:
● Dela video med YouTube
● Dela video med Flickr
● Dela video med DropBox
● Dela video med Google Drive
● Dela video med Vimeo
Om du väljer YouTube, Flickr, Dropbox, Vimeo eller Google Drive öppnas dialogrutan Ladda 
upp där du kan ange dina inloggningsuppgifter för att ladda upp videon till ditt onlinekonto. Mer 
information om hur du laddar upp till varje webbplats finns i hjälpartikeln på 
http://www.nch.com.au/kb/10242.html. Du kan också använda kortkommandot Ctrl + U för att 
öppna dialogrutan Ladda upp.
Uppladdningsdialogrutan kan också öppnas med kommandot "Ladda upp" på snabbmenyn 
som öppnas när du högerklickar på den valda videon.
E-post (Ctrl + L) 
Så här skapar och skickar du ett e-postmeddelande med en bifogad fil i den valda videon eller 
ögonblicksbilden. Klicka på knappen "E-post".
I dialogrutan E-post finns de välbekanta fälten Till, Ämne och Meddelande tillgängliga så att du 
kan skriva meddelandet. Med knappen E-postinställningar kan du välja de inställningar som 
Debut ska använda för att skicka din e-post. Det finns 3 alternativ:
● MAPI: Skicka e-post med e-postprogram (t.ex. Outlook, Thunderbird, etc.)
● SMTP: Skicka e-post direkt till e-postservern. Med det här alternativet måste du aktiveraMin

dre säker appåtkomst alternativ i gmail-kontoinställningar. På samma sätt, med att 
välja Yahoo Mail, ett lösenord som skiljer sig från e-post lösenord måste ställas in för app 
för att komma åt Yahoo mail iKontosäkerhet>>Hantera applösenord .

● Arbeta som egen SMTP-server: Skicka e-post direkt till andra sidan
När du har skrivit meddelandet och verifierat att e-postinställningarna är korrekta använder du 
knappen Skicka för att skicka e-postmeddelandet.
Uppdatera (F5)  
Används för att uppdatera listan över inspelningar som finns i mappen.
Markera alla (Ctrl + A) 
Används för att markera alla inspelningar i listan.
Dra och släpp utanför Debut 
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Dra videor och/eller foton från dialogrutan Sök och spela upp och släpp till utforskaren eller 
andra program. Använd detta för att göra följande
● Flytta filer från mappen Debut (vanligtvis i mappen C:\Users\xxx\Videos\Debut eller 

C:\Users\xxx\Pictures\Debut) till andra mappar via Utforskaren/Skrivbordet
● Spela upp videor till andra videospelare som VideoPad etc.
● Öppna foton för andra fotovisare som Prism
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Dela video med YouTube
Klicka på YouTube-knappen på sidan Ladda upp för uppladdningskonfigurationen på 
YouTube. Ange en beskrivning av din video och eventuella identifierande sökord, välj en 
kategori, välj ett sekretessläge, vem filmen ska vara synlig för och om du vill dölja filmen från 
offentliga sökresultat i webbläsare.

För att slutföra uppladdningsprocessen måste du auktorisera Debut för att ansluta till ditt 
YouTube-konto. Klicka på knappen Auktorisera om du vill ansluta till ditt YouTube-konto online 
för att slutföra den här processen. När ett konto är auktoriserat kommer Debut att publicera 
videon på ditt konto med de uppgifter du har angett.
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Dela video med Flickr
Klicka på Flickr-knappen på ladda upp sidan för Flickr ladda upp setup. Ange en beskrivning 
av videon och eventuella identifierande taggar, välj en säkerhetsnivå, vem filmen ska vara 
synlig för och om du vill dölja filmen från offentliga sökresultat i webbläsare.

För att slutföra uppladdningsprocessen måste du godkänna Debut för att ansluta till ditt 
Flickr-konto. Klicka på knappen Auktorisera som ska anslutas till ditt Flickr-konto online för att 
slutföra den här processen. När ett konto är auktoriserat kommer Debut att publicera videon på 
ditt konto med de uppgifter du har angett.
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Dela video med Vimeo
Klicka på Vimeo-knappen på sidan Ladda upp för uppladdningskonfigurationen för Vimeo. 
Ange inställningen för format och framerate och en beskrivning av videon, välj ett 
sekretessläge, vem filmen ska vara synlig för och om du vill dölja filmen från offentliga 
sökresultat i webbläsare.

För att slutföra uppladdningsprocessen måste du auktorisera Debut för att ansluta till ditt 
Vimeo-konto. Klicka på knappen Auktorisera som ska anslutas till ditt Vimeo-konto online för 
att slutföra den här processen. När ett konto är auktoriserat kommer Debut att publicera videon 
på ditt konto med de uppgifter du har angett.
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Dela video med DropBox
Klicka på Dropbox-knappen på sidan Ladda upp för uppladdningskonfigurationen för DropBox. 
Du måste länka ditt DropBox-konto för att kunna ladda upp din video
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Dela video med GoogleDrive
Klicka på Knappen GoogleDrive på sidan Ladda upp för uppladdningskonfigurationen för 
GoogleDrive. Du måste länka ditt GoogleDrive-konto för att kunna ladda upp din video
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Alternativ
Öppna rutan "%L_OPTIONS"% Dialog med hjälp av menyn Verktyg -> Alternativ or genom att 
klicka på "Alternativ" i verktygsfältet. Det finns åtta alternativflikar:
● Video 
● Ljud 
● Produktionen 
● Snabbtangenter 
● Spela in 
● Ögonblicksbilder 
● Schema 
● Annat  
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Aktiva tangenter för hela systemet: Översikt
Om du vill öppna snabbtangenter för hela systemet använder du menyn Verktyg -> Alternativ 
-> Snabbtangenter.
När du arbetar med Debut öppen i förgrunden kan du styra inspelningen med 
standardtangenterna .
Du kan också tilldela snabbtangenter som kan användas för att styra inspelningen medan du 
arbetar i andra program, med Debut i bakgrunden. Om du vill lägga till en ny snabbnyckel 
klickar du på "Lägg till" på fliken Snabbtangenter i Alternativ, som tar dig till dialogrutan 
Lägg till ny het nyckel.
Snabbtangenter åsidosätter standardnyckeltilldelningarna.
Se även:
Innehåll
Standardnycklar
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Systemomfattande snabbtangenter: Lägg till nya 
hot-key/Ändra hot-key kommando
Du lägger till eller ändrar en snabbnyckel från Alternativ tab för hela systemet.
När dialogrutan "Add New Hot-Key" eller "Ändra kommandot för aktiva tangenten" är öppen 
klickar du på "Ändra..." för att välja snabbtangenten och trycker sedan på den tangent som du 
vill använda (inklusive Alt eller Ctrl om det behövs), och markera sedan det kommando som 
ska köras när snabbknappen trycks ned i listrutan.
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Inställningar för textbeskrivning
Du kan lägga till text för att skapa en rubrik eller bildtext för videon. Du kan också justera 
justeringen av texten med hjälp av knapparna som beskrivs nedan. Bildtexterna kan ändras 
och formateras medan inspelningen spelas in (till livebilden). Om du vill lägga till bildtexter i en 
slutförd inspelning rekommenderar vi att du använder videoinspelningsprogramför VideoPad .
JusteringJusteringen kan justeras till vänster, mitten, höger, vertikal topp, lodrät mitt och 
vertikal botten.
BildtextInfoga totala tid, innevarande år, månad, dag, timme, minut, sekund eller tangentbord 
genom att skriva följande:
● %YYYY% = Innevarande år
● %MM% = Aktuell månad
● %DD% = Aktuell dag
● %HH% = Aktuell timme
● %MIN% A= Aktuellt minut
● %SS% = Nuvarande sekund
● %time% = Tid som spenderats inspelning
● %timenoms% = Tidsregistrering (inga millisekunder)
● %KK% 12= Tangentbordsklick
Inkludera tidsstämpelNär du markerar den här kryssrutan kommer det att lägga till en ny rad i 
textbeskrivningen som innehåller tidsstämpeln med formatet: %YYYY%-%MM%-%DD% 
%HH%:%MIN%:%SS% .
RadbrytningNär du markerar den här kryssrutan kan textbeskrivningen delas upp i flera rader. 
Så mycket som möjligt kommer linjerna att delas från det sista utrymmet i ordet som kommer 
att nå slutet av skrivutrymmet.

Klick på bildskärmarNär du markerar den här kryssrutan visas tangentbordspressar längst 
upp i textbeskrivningen i 1,5 sekunder.
StorlekJustera storleken på bildtexten.
Utfyllnad i marginalenJustera marginalutfyllnaden för bildtexten.
TeckensnittJustera teckensnittsnamn, teckensnittsformat, höjdprocent, effekter och 
teckenfärg.
TeckenfärgKlicka i färgrutan om du vill justera teckenfärgen (bokstavens färg) i bildtexten.
BakgrundsfärgKlicka i färgrutan om du vill justera bakgrundsfärgen för bildtexten om den här 
kryssrutan är markerad.
DispositionsfärgKlicka i färgrutan om du vill justera konturfärgen för bildtexten om den här 
kryssrutan är markerad.
StandardKnappen Standard raderar bildtexten och återställer inställningarna till 
standardvärdena.
När textbeskrivningar med text får du avgränsa en variabel. Detta innebär att om du skriver "%%", 
kommer du bara se %.
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Färg- och videoeffekter
Du kan justera färginställningarna för videon genom att dra skjutreglagen åt vänster eller 
höger. Inställningarna kan ändras och formateras medan inspelningen sker (till livebilden). Du 
kan också använda filter på videon.

Ljusstyrka, Kontrast, GammaDu kan använda bildfältet för att justera videons ljusstyrka, 
kontrast och gamma.
Använd filterMarkera den här kryssrutan om du vill använda filtret. Du kan välja filtret 
Svartvitt, Negativt eller Sepia och använda det på videon.
Vänd vågrättMarkera den här kryssrutan om du vill vända videobilden mot den centrala 
vertikala axeln.
Vänd lodrättMarkera den här kryssrutan om du vill vända videobilden mot den centrala 
vågräta axeln.
StandardKnappen Standard återställer färg- och effektinställningarna till standardvärdena.
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Bakgrundsborttagningseffekt
Du kan ersätta bakgrunden med antingen en enfärgad, en bild eller en video (anpassat eller 
förinställt mönster)
AktiveraMarkera den här kryssrutan om du vill använda effekten
Grön skärm 

Färg 
Din bakgrund behöver inte nödvändigtvis vara färgad grön för att få den här effekten att 
fungera. Med den här knappen kan du välja färgen på bakgrunden. Du kan använda 
knappen för att välja färg från övertoningsrutan eller ögondroppeknappen för att specifikt 
klicka på bildskärmen vilken pixelfärg som ska ersättas. 

AI Super Grön skärm 
Det här alternativet kräver bara en bakgrund som inte rör sig och behöver inte vara en enda 
enfärgad. Den använder maskininlärning för att identifiera den statiska bakgrunden och 
ersätter den med önskat alternativ. 

När den här effekten är aktiverad kan den göra videoflödet tillfälligt mörkare och/eller lysa 
upp videoflödet. Detta är normalt, det testar olika exponeringsinställningar innan du låser 
kamerans exponeringsinställningar. 

Alternativ för bakgrundsersättning 
Tröskel 
Med det här skjutreglaget kan du ha flexibiliteten att utöka färgintervallet som du byter ut. 
För AI Super Green Screen styr detta hur mycket bakgrunden får fluxuera ram till ram. 
Bild 
Välj den här alternativknappen om du vill använda en bild som bakgrund (Det kan vara en 
anpassad bild från datorn eller en förinställd bild) 
Enfärgad 
Välj den här alternativknappen om du vill använda en heltäckande färg som bakgrund 
Video 
Välj den här alternativknappen om du vill använda en video som bakgrund. 
Videobakgrunden består av 60 bildrutor som är lika fördelade under hela videons längd 
(t.ex. Videobakgrund är 60sek. Detta innebär att varje videobakgrundsbildruta är 1 sek ifrån 
varandra) 
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Markeringsverktyg
Med markeringsverktyget kan du enkelt välja ett önskat område på skrivbordet, ta bilden från 
ett visst fönster eller bläddra igenom dina senaste val av inspelningsfönster. 
Markeringsverktyget visas under förhandsgranskningen när debut är i skärminspelningsläge.

Anm.: I Windows 8 eller 10 visas inte markeringsverktygen i tablet-läge, på grund av hur 
Windows hanterar fönstren i surfplatteläge.
Du kan göra ett skärmval på fyra sätt:
Rita ett markeringsområdeKlicka på knappen Rita markeringsområde, som är den första 
knappen till vänster på panelen, för att rita ett nytt skärmval med musen. Medan du håller ned 
vänster musknapp flyttar du musen och ritar en rektangel som ska fångas på skrivbordet. 
Klicka på Välj-knappen för att låsa ditt val och återgå till huvudgränssnittet för att börja fånga.

Markera ett fönsterKlicka på knappen Välj ett fönster, som är den andra knappen till vänster 
på den här panelen, om du vill lägga till ett fönster som ska spelas in. Markera önskat fönster 
genom att hålla musen över området tills fönstret har fokus, klicka på vänster musknapp för att 
återgå till huvudgränssnittet. Debut kommer att fånga bilden från detta fönster och kommer att 
hålla fokus på det även om det flyttas eller ändra storlek under inspelningen.

När det valda fönstret stängs stoppas inspelningen automatiskt.
Markera hela skrivbordetKlicka på knappen Välj hela skrivbordet, som är den tredje knappen 
till vänster på den här panelen, för att välja hela skrivbordet för inspelning.
Markera föregående valDebut lagrar dina tidigare 10 val så att du kan använda tidigare 
urvalsområden för flera inspelningar. Klicka på listrutan för att välja ett av de tidigare valen , för 
att markera alla bildskärmar (identiska med Välj hela skrivbordet-knappen) eller för att välja var 
och en av bildskärmarna.

Inaktivera AeroAero-funktionen i Windows lägger till animerings- och 
genomskinlighetseffekter i windows, på bekostnad av att använda mer CPU. Markera den här 
rutan kommer att inaktivera Aero effekter, frigöra några CPU och potentiellt ger snabbare, 
smidigare fånga.

(endast Windows Vista och 7.)
Visa markeringsrektangel under inspelningMarkera den här kryssrutan om du vill kunna se 
markeringen under inspelningen. Om Centerinspelning på markören  är aktiverad rullas 
markeringen när du flyttar runt markören. Detta kan vara användbart om du vill vara säker på 
att all din aktivitet registreras korrekt.

Kortkommandon
Dessa genvägar är tillgängliga när du ritar markeringsområdet (se Rita ett 
markeringsområde). Du kan använda följande kortkommandon för att göra valproceduren 
enklare och mer exakt:

Piltangenter
Flytta den markerade rektangeln med 1 pixel.
Skift + piltangenter
Flytta den markerade rektangeln med 10 bildpunkter.
Ctrl + piltangenter
Öka storleken på den markerade rektangeln med 1 bildpunkt.
Skift + Ctrl + piltangenter
Öka storleken på den markerade rektangeln med 10 bildpunkter.
Alt + piltangenter
Minska storleken på den markerade rektangeln med 1 bildpunkt.
Skift + Alt + piltangenter
Minska storleken på den markerade rektangeln med 10 bildpunkter.
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Följ mus- och zoomalternativ
Debut tillåter användaren att maximera användningen av deras fånga val med Center 
Recording på Markören  och zoomalternativ. Dessa alternativ kan nås när skärmen är det 
valda utmatningsläget genom att klicka på menyn Skärmdump.
Med alternativet Centerinspelning på markören  kan markeringsrektangeln följa markören 
när du spelar in från skärmen. Det kan vara användbart om du bara vill spela in en del av 
skärmen, men ibland behöver fånga något som händer utanför det ursprungliga valet. Det här 
alternativet är bara tillgängligt när ett anpassat markeringsområde har valts med 

markeringsverktyget, men inte när antingen hela skrivbordet eller ett visst fönster har valts för 
inspelning.
Med zoomalternativen kan du fokusera på eller bort från det valda inspelningsområdet. Om 
du vill ändra zoomen under inspelningen väljer du en ny zoomprocent från undermenyn 
Skärminspelning -> Zooma eller använder motsvarande snabbtangenter för hela systemet, 
som kan konfigureras i Alternativ -> Snabbtangenter. Standardzoomnivån är Anpassa till 
utdata, som skalar innehållet i det markerade området så att det matchar dimensionerna för 
utdataregistreringen. Med hjälp av anpassade zoomnivåer kan du styra hur mycket skalning 
som används, men om utdatadimensionerna inte matchar urvalsdimensionen kan innehållet i 
det markerade området beskäras eller så kan inspelningen visa områden utanför det 
markerade området:

● Vid mindre än 100% zoom visas text och bilder mindre i inspelningen än de gör på 
skärmen.

● Vid 100% zoom visas text och bilder i samma storlek i inspelningen som de gör på 
skärmen.

● Vid större än 100% zoom visas text och bilder större i inspelningen än de gör på 
skärmen.
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Inställningar för kameraenheter
Debut tillåter användaren att redigera inmatningsramen när kameran i sig tillåter det. Om du till 
exempel vill zooma kameran (om kameran stöder den) går du bara till Alternativ >> Videoflik 
>> Enhetsinställningar... (antingen för webbkamera eller inspelningsenhet) >> Fliken 
Kamerakontroll och flytta skjutreglaget Zoom.

Video Proc Amp
Dessa egenskaper när de stöds styr kvaliteten på inmatningsramen
● Ljusstyrka
● Kontrast
● Nyans
● Mättnad
● Skärpa
● Gamma
● Vitbalans
● Bakgrundsbelysning Comp
● Få
● Färgkantbar
● PowerLine-frekvens (anti flimmer)
Kamerakontroll
Dessa egenskaper är relaterade till styrningen av videokameror
● Zooma: Styr en kameras zoominställning
● Fokus: Styr en kameras fokusinställning
● Exponering: Styr en kameras digitala exponeringstid
● Bländare (Iris): Styr en kameras bländare
● Pan: Styr en kamera pan inställning
● Lutning: Styr en kameras lutningsinställning
● rulle: styr en kameras rotationsinställning
● Kompensation för svagt ljus
Om det inte finns något ljud upptäckt på din externa enhet. Kontrollera systemljudet för att 
bekräfta att enheten är korrekt ansluten till Windows eller så kan du öppna volymblandaren 
från högtalarikonen för att kontrollera om enheten finns med i listan. 

En annan lösning är att göra följande: 
● Öppna ljudinställningar/Relaterade 

inställningar/Ljudkontrollpanel/Inspelningsflik/Linje/Egenskaper/Lyssna-flik/Kontrollera 
"Lyssna på den här enheten"

● Om ovanstående fortfarande inte fungerar behöver du en RCA till 3mm adapter. Anslut den 
vita/röda kontakten till kameran och anslut den sedan via datorn. Om du använder en 
monokälla är den vita kontakten ljudet.
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Snabb hämtning
Fast Capture kan användas för att fånga ett resurskrävande program, som ett modernt spel. 
Om du spelar ett spel som använder en hel del av datorns resurser och du vill förbättra 
kvaliteten på den inspelade videon, prova Fast Capture.
● Snabb hämtningligger iInspelningsskärmlistruta, som finns under förhandsgranskningen 

av skärmen.
Observera att CPU-omkostnaderna kommer att vara minimala, men videoens filstorlek kommer 
att vara stor.
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Spelinspelningsläge
Debut kommer automatiskt att upptäcka om ett spel körs i fullskärm och starta Game Capture 
Mode. Observera att om inspelningen startade innan spelet startas skapas en ny inspelning.
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NCH-programpaket
Detta är ett användbart sätt att bläddra i all programvara som finns tillgänglig från NCH 
Software
Du kan se en uppsättning produkter efter typ som Ljud, Video och så vidare och visa 
produkten. Därifrån kan du prova produkten och det kommer att ladda ner och installera det för 
dig att rättegången. Om du redan har installerat produkten kan du klicka på "Kör den nu" och 
programmet kommer att startas åt dig.

Det finns också en lista över funktioner för produkter i kategorin. Klicka på en funktion, till 
exempel "Redigera en videofil", för att installera en produkt med den möjligheten.
Sök
Sök på vår hemsida efter produkter som matchar alla sökord du skriver.
Visa mer av vår mjukvara
Bläddra på vår hemsida för mer programvara.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för meddelanden om nya utgåvor och rabatter. Du kan 
avsluta prenumerationen när som helst.
Se de senaste rabatterna för köp
Se de senaste rabatterna vi erbjuder för att köpa våra produkter.
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Google auktoriseringsprocess i Windows XP och 
Vista
Extra steg krävs för att ge Debut behörighet att ladda upp till Google Drive och/eller YouTube 
när du kör på Windows XP eller Windows Vista: 
1. KlickaTillåt...  i {Auktorisering} TillståndDialogrutan.
2. På webbsidan som öppnas loggar du in på ditt Google-konto om det behövs.
3. Bekräfta att du godkänner Debut för åtkomst till de begärda funktionerna. 
4. KopieraAuktoriseringskod tillhandahålls av Google och klistra in den iBekräfta 

auktorisering  dialogruta i Debut. 
5. KlickaRedo för att bekräfta att auktoriseringen är klar.
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Licensvillkor för program
Vårt mål är att varje användare ska ha en lyckad upplevelse med vår programvara. Vi erbjuder 
dig det på grundval av att du accepterar vårt licensavtal för slutanvändare (EULA).
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV PROGRAMVARA (EULA)
Detta licensavtal begränsar vårt ansvar och styrs av ett skiljedomsavtal och ett platsavtal. Läs 
nedan då dessa villkor påverkar dina rättigheter.
1. Upphovsrätten i denna programvara och alla visuella arbeten eller ljudarbeten som 
distribueras med programvaran tillhör NCH Software och andra som anges i rutan Om. Alla 
rättigheter är reserverade. Installation av denna programvara och alla program som levereras 
med eller installeras på begäran av denna programvara, inklusive genvägar och start-menyn 
mappar, är licensierad endast i enlighet med dessa villkor. Dessa upphovsrätter gäller inte för 
något kreativt arbete som du, användaren utför.

2. Genom att installera, använda eller distribuera programvaran godkänner du, för din egen 
räkning och för din arbetsgivares eller huvudmans räkning dessa villkor. Om du inte godkänner 
något av dessa villkor får du inte använda, kopiera, överföra, distribuera eller installera den här 
programvaran - returnera den till inköpsstället inom 14 dagar för att få full återbetalning.

3. Denna programvara, och alla medföljande filer, data och material, distribueras "i befintligt 
skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda utom vad som 
krävs enligt lag. Om du tänker förlita dig på denna programvara för kritiska ändamål måste du 
testa den fullt ut innan du använder den, installera redundanta system och själv anta 
eventuella risker.

4. Vi ansvarar inte för förlust som uppstår till följd av användningen av denna programvara, 
inklusive, men inte begränsat till, någon speciell, tillfällig eller följdförlust. Alla anspråk på oss 
är begränsad till att få full återbetalning för det belopp du betalat för programvaran.

5. Du får inte använda denna programvara under några omständigheter där det finns någon 
risk för att fel på denna programvara kan resultera i en fysisk skada eller förlust av liv. Du får 
inte använda den här programvaran om du inte säkerhetskopierar datorn regelbundet, inte har 
antivirusprogram och brandväggsprogram installerade på datorn eller håller känsliga data 
okrypterade på datorn. Du samtycker till att frita oss från alla anspråk som rör sådan 
användning.

6. Du kan kopiera eller distribuera installationsfilen för denna programvara i sin fullständiga 
oförändrade form, men du får under inga omständigheter distribuera något programs 
registreringskod för något av våra program utan skriftligt tillstånd. I händelse av att du 
distribuerar en registreringskod för programvara är du skyldig att betala hela inköpspriset för 
varje plats där obehörig användning inträffar.

7. Användning av data som samlas in av programvaran omfattas av Sekretesspolicyn för 
NCH-programvara som möjliggör automatisk anonymiserad insamling av användningsstatistik 
under begränsade omständigheter.

8. Lagval. Om du är bosatt i USA, är din affärsrelation med NCH Software, Inc, ett amerikanskt 
företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i staten Colorado. Om du bor 
någonstans i världen utanför USA, är din affärsrelation med NCH Software Pty Ltd, ett 
australiskt företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i Australian Capital 
Territory. Sådana domstolar har fortsatt och exklusiv behörighet över alla tvister mellan dig och 
oss, oavsett typ av tvist.
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9. Gäller endast amerikanska kunder: Skiljedomsavtal och avstående från grupptalan: Om du 
är bosatt i USA, samtycker NCH Software och du till att medla alla tvister och anspråk mellan 
oss i enlighet med reglerna och processen som anges i den engelska versionen av dessa 
villkor här: www.nch.com.au/general/legal.html. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. DET 
KAN PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER. I dessa termer, KOMMER DU OCH NCH överens om 
att var och en får ställa fordringar mot varandra ENDAST I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA 
KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGARE ELLER KLASSMEDLEM I EN PÅSTÅD KLASS 
ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE.
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Skärmreferenser - Kameraöverlägg
Med den här funktionen kan du lägga till ett kameraöverlägg ovanpå utdatavideon.
Använda kameraöverlägget på videor
Om du vill använda överlägget ovanpå den aktuella videon klickar du på Verktyg -> 
Kameraöverläggvisas en sidopanel till höger om förhandsgranskningen. Markera Aktivera 
checbox.
På den här panelen kan du ändra följande inställningar:
● Kamera: I den här rullistan kan du välja webbkameran som ska användas som videokälla 

för överlägget.
● Format:Neddragningslistan som innehåller alla upplösningar, bildrutor per sekund och 

pixelformat som kameran stöder.
● Kamerainställningar:Klicka här om du vill öppna en dialogruta med kameraspecifika 

inställningar som tillhandahålls av kameratillverkaren.
● Mikrofoninställningar:Klicka här om du vill öppnaAlternativ -> Ljuddär du kan välja 

vilken ljudkälla du vill spela in.
● Justering:Använd dessa alternativknappar för att ange var överlägget placeras på 

utdataramen.
● Storlek:Ange storleken på överlägget som en procentandel av utdataramens storlek.
● Marginal:Ange storleken på marginalen mellan överlägget och utdataramens kant i 

procent av utdataramens storlek.
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Skärmreferenser - Flickr tillstånd
Du måste fylla Flickr tillstånd innan några videor kan laddas upp till ditt Flickr-konto.
● KlickaTillåt...  . 
● På webbsidan som öppnas loggar du in på Flickr.
● Bekräfta att du tillåter Debut att ladda upp videor till ditt Flickr-konto.
● Stäng webbsidan och återgå till Debut.
● KlickaRedo för att bekräfta att auktoriseringen är klar.
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Skärmreferenser - Kontroll av användarkonto
För att fånga UAC-prompt utan att få en svart skärm måste du ändra dina UAC-inställningar för 
att inaktivera det säkra skrivbordet. 
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Skärmreferenser - Granska video
Förhandsgranskningsdialogrutan har fem knappar: 
● Återgå till start (Hem): Klicka här kommer att återvända till början av videon. Det är som 

en omedelbar spola tillbaka till början av din video.
● Steg tillbaka (vänster): Klicka på den här knappen kommer att flytta dig lite längre tillbaka 

i videon. Det är som att trycka på Spola tillbaka på din videospelare och sedan trycka på 
Paus direkt.

● Spela upp/pausa (utrymme) : Den här knappen liknar knapparna Spela upp och pausa på 
videospelaren. Om du klickar på Spela upp startas videon och sedan pausas videon om du 
klickar på Spela upp den igen.

● Steg framåt (höger) : Om du klickar på den här knappen flyttas du lite framåt i videon. Det 
är som att trycka på Snabbspola framåt på din videospelare och sedan trycka på Paus 
direkt.

● Gå till slutet (End) : Klicka här tar dig till slutet av din video. Det är som en omedelbar 
snabbspolning framåt till slutet av din video.

Under videon finns en tidslinje. Du kan klicka på valfri position på tidslinjen för att omedelbart 
gå till den tiden för videon. Det är som att spola tillbaka eller snabbspola framåt tills du når den 
positionen i filmen. Du kan också dra den röda markören på tidslinjen för att titta på när videon 
spolas tillbaka eller snabbspolar om du vill.

Det finns 3 förhandsgranskningslägen tillgängliga: 
● Anpassa till fönster:Det här läget är standard. Videon eriseras så att den passar 

förhandsgranskningsområdet. När du har valt det här läget och om fönstret är kortare än 
standardhöjden ökas fönsterhöjden till standardvärdet. Läget växlar också automatiskt till 
detta när fönstret har storlekats om (t.ex. genom att dra en fönsterkant).

● Anpassa till skärmen: Fönstret sträcks ut för att fylla det tillgängliga området på skärmen 
och videon eriseras så att den passar förhandsgranskningsområdet.

● Faktisk storlek:Fönstret ändras så att förhandsgranskningsområdet matchar videons 
faktiska storlek. Om videostorleken är större än det tillgängliga området (t.ex. 1080p-video 
på en 720p-skärm) växlas läget automatiskt till Anpassa till skärmen.

Du kan också trycka på Alt + Enter för att växla helskärmsläge.
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Skärmreferenser - Dialogrutan Färgväljare
Dialogrutan Färgväljare  
Färgväljaren är uppdelad i flera delar, med flera sätt att välja en färg:
Visuellt justera färg 

Den övre halvan av dialogrutan består av 2 färgade rutor, en som låter dig välja en punkt i 
en 256 x 256 kvadrat och den andra som fungerar som ett långt reglage. Vilka färger som 
visas i dessa två rutor beror på vilken alternativknapp som är markerad (se nedan), men i 
samtliga fall ändras de färger som finns i rutan. Vilken punkt som någonsin markerats i den 
fyrkantiga rutan är den valda färgen.

Justera med RGB eller HSV 
Under den fyrkantiga rutan finns en serie på 6 alternativ (1 vardera för nyans, mättnad, 
värde, rött, grönt och blått) som var och en innehåller en alternativknapp, ett skjutreglage 
och en upp-och-ned-nummerkontroll. Om en av de 3 HSV-alternativknapparna är markerad 
representeras det värdet av det visuella skjutreglaget (se ovan) medan de två andra 
värdena är axlarna i den fyrkantiga färgrutan. Kontrollerna fungerar på samma sätt om en 
av RGB-alternativknapparna är markerad. Du kan också justera dessa värden med 
skjutreglagen bredvid etiketterna samt upp/ner-kontrollerna bredvid skjutreglagen. Alla 
justeringar av dessa värden uppdaterar de visuella kontrollerna och varje justering av dessa 
visuella kontroller uppdaterar dessa värden.

Vald färg  
Den valda färgen visas till höger om RGB- och HSV-kontrollerna. Rutan delas diagonalt, 
med det övre vänstra avsnittet märkt Nytt (färgen du skapar) och det nedre högra avsnittet 
med etiketten Aktuell (färgen som redan finns och fortsätter att markeras om du avbryter 
dialogrutan). Under det är hex-värdet för den valda färgen (du kan också ange valfritt giltigt 
hex-värde där för att uppdatera den valda färgen). Det finns en pipettknapp till höger om 
den valda färgen som gör att du kan ställa in den valda färgen genom att prova var som 
helst på skrivbordet.

Användardefinierad färgpalett 
Längst ned i dialogrutan hittar du en serie av 12 färgade rektanglar tillsammans med en 
knapp med titeln Ställ in på Färgruta. Dessa omfattar den användardefinierade färgpaletten 
och gör att du kan skapa och spara (dessa kommer att finnas kvar även när Debut is 
stängda) dina egna anpassade färger. Om du vill ange färgrutans färg markerar du först 
färgrutan genom att klicka på den. Välj sedan önskad färg och klicka slutligen på knappen 
Ställ in på färgruta. Du kan sedan ladda någon av de sparade färgerna genom att klicka på 
den färgrutan.
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Skärmreferenser - Vattenstämpel
Med den här funktionen kan du skapa vattenstämpel på din livevideoutgång.
Använda vattenstämpel på videorVälj om du vill använda vattenstämpeln på videorna.
BildfilAnge sökvägen till den fil som du vill använda som vattenstämpel och anpassa hur 
vattenstämpeln ska se ut i videon.
OpacitetVälj vattenstämpelns opacitetsnivå. Allt från 0 - helt transparent till 100 - överlappar 
helt bakgrundsbilden.
Behåll proportionerHåll det ursprungliga förhållandet mellan vattenstämpelbildens höjd och 
bredd.
Storlek och placering i procent av skärmstorlekenVälj att anpassa hur vattenstämpeln 
kommer att se ut på videon.
● Vågrät justering: Gör att vattenstämpeln visas till vänster, höger eller i mitten av videon.
● Vertikal justering: Gör att vattenstämpeln visas högst upp, längst ned eller i mitten av 

videon.
● Ändra storlek på: Ange hur stor vattenstämpeln är i procent(%) (jämfört med 

videoskärmens storlek).
● Procentandel av vattenstämpelmarginalen:  Ange hur stor marginalen för 

vattenstämpeln är i procent(%) (jämfört med videoskärmsstorleken).
Storlek och placering i pixlarVälj att finjustera hur vattenstämpeln kommer att se ut på 
videon. Du kan ange vattenstämpelns exakta mått och plats på videoskärmen.
● Bredd: Definiera vattenstämpelns bredd i pixlar.
● Höjd: Definiera höjden på vattenstämpeln i pixlar.
● Vågrät position:  Definiera X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av 

vattenstämpelbilden.
● Vertikal position:  Definiera Y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av 

vattenstämpelbilden.
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Skärmreferenser - Val för GIF-kodning
Looping
Välj det här för att få din GIF upprepa sig oändligt.
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Skärmreferenser - Schemaläggare
Med schemaläggaren kan du ställa in Debut du ska starta videoinspelningen vid ett bestämt 
datum och tid. Öppna schemaläggaren genom att klicka på knappen Schema i verktygsfältet 
huvudgränssnitt. Från schemaläggaren kan du lägga till nya inspelningsscheman eller hantera 
tidigare skapade inspelningsscheman.

Om du vill lägga till ett nytt inspelningsschema klickar du på knappen Lägg till. Fönstret 
Schemalagd inspelning visas sedan. Här måste du ge ditt schema ett namn (t.ex. lokala 
nyheter), välja den inspelningsenhet du vill fånga från (webbkamera, enhet, nätverk eller 
skärm) och ställa in Debut att spela in på ett visst datum, på en viss veckodag eller varje dag 
vid en viss tidpunkt. När den schemalagda inspelningen är inställd på aktiv börjar Debut 
automatiskt att fångas upp vid det aställda datumet och tiden. 

Inspelningen kan till och med 
startas om Debut inte körs vid den schemalagda tiden. I det här fallet startas Debut 
automatiskt av systemet. Du behöver inte oroa dig för att köra Debut vid schemalagd tid, lägg 
bara till en schemalagd aktivitet och håll datorn påslagen. (Kontrollera att systemet är inloggat 
med samma konto som används för att konfigurera schemalägginspelningar) 

Lägg till
Klicka på knappen Lägg till om du vill skapa ett nytt inspelningsschema.
Redigera...
Klicka på knappen Redigera om du vill redigera inställningarna för det valda 
inspelningsschemat från listan schemalagda inspelningar.
Ta bort
Klicka på knappen Ta bort om du vill ta bort det markerade inspelningsschemat från listan 
schemalagda inspelningar.
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Skärmreferenser - Schemalagd inspelning
Fönstret Schemalagd inspelning är där du skapar en ny schemalagd inspelning eller redigerar 
en befintlig inspelning. Om du vill söka efter det här fönstret klickar du på ikonen Schema i 
verktygsfältet, klickar sedan på knappen Lägg till för att skapa ett nytt schema, eller väljer ett 
befintligt schema och klickar på knappen Redigera för att ändra inställningarna för schemat. I 
dialogrutan Schemalagd inspelning kan du ange namn och typ av inspelning, 
indataljudenheten, schemat och om schemat är aktivt eller inaktivt.

 Observera att vissa 
energisparlägen i Windows kan störa schemalagda inspelningar. Även om Debut väcker en 
dator ur strömsparläge för att starta en schemalagd inspelning, kan den inte kringgå några 
lösenord som måste anges vid väckning.

Så här ändrar du den här inställningen följer du underprocedurerna beroende på vilket 
operativsystem du använder: 
● Windows XP:  Öppna Kontrollpanelen  och välj Energialternativ. Avmarkera Fråga efter 

lösenord när datorn återgår från väntelägepå fliken Avancerat  .
● Windows Vista, 7, 8 och 8.1:  Öppna Kontrollpanelen  och välj Energialternativ. Klicka 

på Kräv ett lösenord vid aktivering från den vänstra kolumnen och välj Behöver inte ett 
lösenord.

● Windows 10: Klicka på Windows-flaggan i det nedre vänstra hörnet och klicka på 
växelikonen för att öppna dialogrutan Inställningar för Windows, klicka på Konton. Välj I
nloggningsalternativ i  avsnittet Kräv inloggning i avsnittet Kräv inloggning i 
avsnittet Kräv inloggning i rulllistan.

Aktiv
Inspelningen schemaläggs bara om den här kryssrutan är markerad.
Schemaläggning
Välj start- och sluttider för inspelningen och om inspelningen är schemalagd att ske en gång, 
varje dag eller vissa dagar i veckan.
Källkod
Välj vilken videoenhet du vill spela in från.
Ljud
Välj vilken ljudenhet du vill spela in från.
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Skärmreferenser - Videoalternativ: Enhetsutdata
Du kan ändra utdatainställningarna för den infångade videon.
Ändra storlek på video 
Du kan ändra storlek på utdatavideon till en anpassad storlek eller välja en av de 
fördefinierade förinställningarna. Om du vill använda en anpassad storlek anger du bara 
önskad bredd och höjd och klickar sedan på OK.

Du kan antingen beskära eller förminska/förstora videon till den valda storleken.
Proportionerna för den ursprungliga källan kan också bevaras, i vilket fall bredden eller höjden 
justeras automatiskt.
Ändra bildrutehastighet  
Du kan begränsa bildfrekvensen för utdatavideon. Detta kan bidra till att minska cpu-krav som 
krävs för att koda videon.
Observera att MPG-, DV- och PSP-formaten har fasta ramhastighetsinställningar:

.mpg = 23,98 fps

.dv (NTSC) = 29,97 fps

.dv (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Aktivera timelapse  

Du kan ställa in Debut för att spela in en lång time-lapse video. Ett exempel på detta skulle 
vara att titta på moln racing på himlen.
Den här funktionen fungerar tillsammans med bildfrekvensen. Du kan beräkna längden på 
utdatavideon med hjälp av följande formel:

output_length_in_seconds = recording_time_in_seconds / seconds_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_minutes / minutes_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_hours / hours_per_1frame_captured / 
frame_rate
där recording_time_in_yyy är längden på den faktiska inspelningen, 
yyy_per_1frame_captured är inställningen "Capture One Frame Every" är frame_rate 
inställningen "Bildhastighet" och / är divisionsoperatorn

Till exempel, om bildhastigheten är 30 och time-lapse inställningen är 1 sekund per bildruta, 
då utdatavideon är 2 sekunder per minut av inspelningen (dvs. 60 / 1 / 30 = 2). Men om 
bildhastigheten är 15 och time-lapse är 4 sekunder per bildruta, då produktionen kommer att 
vara 1 sekund per minut av inspelningen (dvs. 60 / 4 / 15 = 1).
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Skärmreferenser - Videoalternativ: Nätverksutdata
Du kan ändra utdatainställningarna för den infångade videon.
Ändra storlek på video: 
Du kan ändra storlek på utdatavideon till en anpassad storlek eller välja en av de 
fördefinierade förinställningarna. Om du vill använda en anpassad storlek anger du bara 
önskad bredd och höjd och klickar sedan på OK.

Du kan antingen beskära eller förminska/förstora videon till den valda storleken.
Proportionerna för den ursprungliga källan kan också bevaras, i vilket fall bredden eller höjden 
justeras automatiskt.
Ändra bildrutehastighet: 
Du kan begränsa bildfrekvensen för utdatavideon. Detta kan bidra till att minska cpu-krav som 
krävs för att koda videon. Om du begränsar bildrutehastigheten till lägre värden kan det dock 
leda till vissa pixelerade bildrutor och/eller tomma bildrutor.

Observera att MPG-, DV- och PSP-formaten har fasta ramhastighetsinställningar:
.mpg = 23,98 fps
.dv (NTSC) = 29,97 fps
.dv (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Aktivera time-lapse:  

Du kan ställa in Debut för att spela in en lång time-lapse video. Ett exempel på detta skulle 
vara att titta på moln racing på himlen.
Den här funktionen fungerar tillsammans med bildfrekvensen. Du kan beräkna längden på 
utdatavideon med hjälp av följande formel:

output_length_in_seconds = recording_time_in_seconds / seconds_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_minutes / minutes_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_hours / hours_per_1frame_captured / 
frame_rate
där recording_time_in_yyy är längden på den faktiska inspelningen, 
yyy_per_1frame_captured är inställningen "Capture One Frame Every" är frame_rate 
inställningen "Bildhastighet" och / är divisionsoperatorn

Till exempel, om bildhastigheten är 30 och time-lapse inställningen är 1 sekund per bildruta, 
då utdatavideon är 2 sekunder per minut av inspelningen (dvs. 60 / 1 / 30 = 2). Men om 
bildhastigheten är 15 och time-lapse är 4 sekunder per bildruta, då produktionen kommer att 
vara 1 sekund per minut av inspelningen (dvs. 60 / 4 / 15 = 1).
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Skärmreferenser - Videoalternativ: Skärmutdata
Du kan ändra utdatainställningarna för den infångade videon.
Ändra storlek på video: 
Du kan ändra storlek på utdatavideon till en anpassad storlek eller välja en av de 
fördefinierade förinställningarna. Om du vill använda en anpassad storlek anger du bara 
önskad bredd och höjd och klickar sedan på OK.

Proportionerna för den ursprungliga källan kan också bevaras, i vilket fall bredden eller höjden 
justeras automatiskt.
Begränsa bildrutehastigheten:  
Du kan begränsa bildfrekvensen för utdatavideon. Detta kan bidra till att minska cpu-krav som 
krävs för att koda videon. Om du begränsar bildrutehastigheten till lägre värden kan det dock 
leda till vissa pixelerade bildrutor och/eller tomma bildrutor.

Observera att MPG-, DV- och PSP-formaten har fasta ramhastighetsinställningar:
.mpg = 23,98 fps
.dv (NTSC) = 29,97 fps
.dv (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Aktivera time-lapse:  

Du kan ställa in Debut för att spela in en lång time-lapse video. Ett exempel på detta skulle 
vara att titta på moln racing på himlen.
Den här funktionen fungerar tillsammans med bildfrekvensen. Du kan beräkna längden på 
utdatavideon med hjälp av följande formel:

output_length_in_seconds = recording_time_in_seconds / seconds_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_minutes / minutes_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_hours / hours_per_1frame_captured / 
frame_rate
där recording_time_in_yyy är längden på den faktiska inspelningen, 
yyy_per_1frame_captured är inställningen "Capture One Frame Every", frame_rate är 
inställningen "Gränsbildhastighet" och / är divisionsoperatorn

Till exempel, om bildhastigheten är 30 och time-lapse inställningen är 1 sekund per bildruta, 
då utdatavideon är 2 sekunder per minut av inspelningen (dvs. 60 / 1 / 30 = 2). Men om 
bildhastigheten är 15 och time-lapse är 4 sekunder per bildruta, då produktionen kommer att 
vara 1 sekund per minut av inspelningen (dvs. 60 / 4 / 15 = 1).
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Video
Webbkamera / capture-enhet
Om du har installerat mer än en webbkamera eller en inspelningsenhet kan du välja den enhet 
som du vill använda för inspelning. Du kan också välja önskat utdataformat och 
inmatningsenhet.

Välj alternativet "Sträck ut video till widescreen" för att tvinga fram 16x9-läge.
Markera alternativet "Deinterlace video" om du vill göra omkopplare för bildrutorna.
Om ljud och video inte är synkroniserade i inspelningar gjorda av Debut kan du prova att 
avmarkera "Använd originalbildstidsstämplar".
Du kan ändra de inneboende bild- och kamerainställningarna på en videoinspelningsenhet 
med knappen Enhetsinställningar...
DV-videokameror stöds inte av Debut. Använd VideoPad eller Golden Videos för att spela in 
video från videokameror.
NätverkskameraDu kan välja nätverkskameran med URL:en, användarnamnet och 
lösenordet. Du kan inkludera porten i webbadressen. De senaste 10 webbadresserna kommer 
att förvaras i kombinationsrutan. Du kan ta bort webbadressen från rutan genom att markera 
den, radera den från rutan och trycka på OK-knappen.

Skärmdump
Välj det här alternativet om du vill spela in video från skrivbordet. Du kan välja en del av den 
eller hela skrivbordet med hjälp av dialogrutan Markeringsverktyg .
Om du har flera bildskärmar kan du flytta debutfönstret till bildskärmen som inte är 
inspelningsövervakaren. Du kan till exempel välja den primära bildskärmen som 
inspelningsövervakare och flytta debutfönstret till den andra bildskärmen, 
förhandsgranskningsvideon aktiveras.

Markera alternativet "Läs in den senaste markeringen" om du vill läsa in den sista 
markeringsrektangeln när debut startar. Avmarkera för att ladda hela skrivbordet.
Använd skjutreglaget "Begränsa bildrutehastighet" för att välja en lägre bildhastighet (FPS) om 
datorn går långsamt. Om du begränsar bildrutehastigheten till lägre värden kan det dock leda 
till vissa pixelerade bildrutor och/eller tomma bildrutor.

Välj alternativet "Använd gammaramp" om du vill använda enhetsgammaramp när du spelar in 
helskärmsprogram. Det här alternativet är inaktiverat som standard eftersom det kräver extra 
processorkraft.

Anm.: Om du kör Debut med administratörsbehörighet kan det orsaka grafiska problem när du 
spelar in vissa program från tredje part.
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Ljud
Mikrofon
Välj det här alternativet om du vill spela in ljud från en mikrofonenhet.
Högtalare
Om den här kryssrutan är markerad kan du välja den metod som Debut använder för att fånga 
systemljudet:

● Filterdrivrutin  Om du väljer det här alternativet installeras en komponent som spelar in 
ljudet som systemet producerar.
Anm.: 
● För att spela in ljud från ett annat program måste Debut startas före de andra 

programmen. t.ex. För att spela in ljud från en mediaspelare ansökan, först starta 
Debut, sedan starta mediaspelare ansökan.

● I Windows XP måste Debut installeras och köras som administratör för att aktivera 
den här funktionen.

● MMDevice (Inte tillgängligt i Windows XP) 
Om du väljer det här alternativet kommer Windows-gränssnitt att använda 
Windows-gränssnitt för att fånga ljud som produceras av andra program.
Anm.: 
● Om du behöver spela in ett program som har administratörsbehörighet Debut 

kommer inte att kunna spela in ljud från den om inte också Debut startas med 
administratörsbehörighet.

Musklick
Använd det här alternativet om du vill spela in ett ljud när du klickar med musen i utdatavideon. 
Ljudet spelas in även om det inte finns någon ljudenhet i systemet. Det här alternativet är bara 
tillgängligt om skärmen är markerad för inspelning.

Visa endast dB-nivåer under inspelning
Använd det här alternativet om du bara vill visa ljudindikatorn när du spelar in. Det här 
alternativet är aktiverat som standard
Ton
Med dessa alternativ kan du välja att ha en ton spela när Debut startar eller slutar spela in.
I vissa miljöer måste du spela upp en ton under inspelningen. Det gör du genom att kryssa i 
rutan "Ljudpostton varje (sek)" och ange antalet sekunder mellan tonerna i redigeringsrutan.
Ljudinspelningston när inspelningen startar
Aktivera det här alternativet om du vill ha ett kort pipljud när inspelningen startar.
Ljudet stoppade tonen när inspelningen avbryts
Aktivera det här alternativet om du vill ha ett kort pipljud när inspelningen har upphört.
Ljudinspelare varje (sekund)
Aktivera det här alternativet om du vill ha ett kort pipljud var och en angiven antal sekunder.
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Produktionen
Varna när hårddiskutrymmet är lågt
Med det här alternativet kan du ange en varningsnivå för den minsta mängd ledigt utrymme 
som finns på datorns hårddisk. När mängden ledigt utrymme sjunker till eller under den här 
nivån visas ett varningsmeddelande i Debut. Standardnivån för ledigt utrymme är 300 MB.

Målmapp
Med det här alternativet kan du välja den mapp som Debut exporterar filer till. Om du vill 
använda det här alternativet skriver du antingen i mappen där du vill spara Debut-filer eller 
använder bläddringsknappen till höger för att hitta mappen.

Namn på utdatafil
Välj alternativet "Fråga efter filnamn innan inspelningen startar" om du vill välja ett annat namn 
för varje fil som spelas in.
Markera formatet Använd det här filnamnsformatet när du vill definiera filnamnet innan du 
börjar spela in.Följande fält kan användas i formatet Utdatafilnamn.
● %autonumber% - auto ökning antal
● %YYYY% - c% - c% - c% - c% - c% - c% - c% - c% - c4
● %MM% - innevarande månad
● %DD% - innevarande dag
● %HH% - innevarande timme
● %MIN% För innevarande min
● %SS% - innevarande sekund
Knappen "Återställ" återställer formatet till standardformatet om du har ändrat det.
Knappen "Återställ automatiskt nummer" återställer nästa automatiska ökningsnummer som 
ska användas av %autonumber% to 1.
Spegla alla inspelningar till den här mappen
Om du har en säkerhetskopieringsenhet eller vill säkerhetskopiera alla inspelningar över 
nätverket kan du använda det här alternativet. Observera att inspelningarna endast överförs 
när inspelningen och komprimeringen är klar.

Kör kommandoradsprogram
Detta är ett avancerat alternativ för att tillåta IT-proffs att skicka inspelningar till andra program. 
Om du till exempel vill använda en proprietär codec eller för att infoga inspelningen i en 
databas.

Om det här alternativet är markerat, efter att Debut har registrerat filen, kommer det att köra 
det angivna programmet. Programmet ska vara ett kommandoradsprogram. Namnet på filen 
kan skickas som ett argument med "%file"% som Debut ersätter med den fullständiga 
sökvägen till filen. Kom ihåg att inkludera den fullständiga vägen till din ansökan (bifoga den i ") 
och att bifoga %file% in " också.

Ett exempel kan vara "C:\Program-filer\MyProgram\myexe" -myoptions "%file%".
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Spela in
Begränsa den maximala inspelningstiden (h:mm:ss) till:
Du kan ange den maximala inspelningstiden här i formatet timmar:minuter:sekunder.
När den maximala inspelningstiden har uppnåtts:
Du kan också ange om inspelningen ska stoppas helt ("Stoppa inspelning") eller om den nya 
inspelningen ska startas ("Skapa ny inspelning och fortsätt"). Om du väljer det senare används 
filnamnet i "Använd det här filnamnsformatet" i Alternativ will utdata.

Inaktivera förhandsgranskning vid inspelning i skärminspelning
Du kan inaktivera förhandsgranskningsvideo för att undvika spegeleffekten för 
skärminspelningsläge. Om du har flera bildskärmar kan du flytta Debutfönstret till bildskärmen 
som inte är inspelningsskärmen.

Minimera Debutfönstret när du spelar in om det täcker inspelningsvalet
Om Minimera till facket är markerat döljer det här alternativet Debutfönstret helt när 
skärminspelningen startar och valen av skärminspelning täcks av Debutfönstret.
Om Minimera till facket inte är markerat minimerar det här alternativet Debut till aktivitetsfältet 
när skärminspelningen startar och valen av skärminspelning täcks av Debutfönstret.
Snabbt stopp från facket
På fackmenyn kan du starta, pausa eller stoppa inspelningen. Om det här läget är markerat 
stoppar vänsterklick i facket inspelningen.
Visa nedräkningstimer för inspelning
Om detta är markerat visas nedräkningstimern från 3 sekunder ner till 1 sekund innan du 
spelar in
Inaktivera meddelandet Spela upp video efter inspelning
Om detta är markerat meddelar Debut inte om att spela upp videon var och en efter att 
inspelningen har stoppats
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Avancerade
Flytande dialogrutor  
Antag att Visa de flytande kontrollerna under inspelningen är markerad. I så fall minimerar 
Debut sitt fönster till en liten storlek och visar de flytande kontrollerna under inspelningen. 
Debut har också ett alternativ att automatiskt placera de flytande kontrollerna utanför 
inspelningsvalet. 

Rörelsedetektering 
Aktivera rörelsedetektering vid inspelning i webbkamera, inspelningsenhet eller 
nätverkskamera  
Om detta är markerat startar Debut automatiskt inspelningen efter att en rörelse har upptäckts 
beroende på känsligheten. Detta gäller endast vid inspelning i en webbkamera, 
inspelningsenhet eller nätverkskamera. 

Känslighet: bestämmer rörelsenivån som detekteras för att starta inspelningen. Obs!: Ju 
högre värde, desto känsligare rörelsedetektering.
När inspelningen ska stoppas efter senast upptäckt rörelse: 
Det finns två alternativ för när inspelningen ska stoppas. Du kan ställa in en timer på några 
sekunder eller omedelbart stoppa inspelningen. 
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Markör
Inställningar för muspekare
Markera Visa muspekaren om du vill visa markören under inspelningen.
Markera Markera muspekaren om du vill markera markören under inspelningen. När det här 
alternativet är markerat kan du redigera följande alternativ:
● Markeringstyp för mus:Du kan ange markeringstypen för muspekaren.

● Markera cirkel:Markera markören med en blekningscirkel
● Heldragen cirkel:Rita en cirkel runt markören

● Musen flytta radie och färg:Du kan ange högdagerradien och färgen på musen som rör sig.
● Musklicksradie, färger och fördröjning:Du kan ange högdagerradie, färger och fördröjning av 

musklick (klick på vänster, höger och mitthjul).
● Cirkel opacitet och jämnhet:Du kan ange den procentuella opaciteten och jämnheten hos 

den fasta cirkel som ska ritas
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Ögonblicksbilder
Målmapp
Med det här alternativet kan du välja den mapp som Debut exporterar ögonblicksbilder till. Om 
du vill använda det här alternativet skriver du antingen i mappen där du vill spara 
ögonblicksbilder av debut eller använder bläddringsknappen till höger för att hitta mappen.

Namn på utdatafil
Välj alternativet "Fråga efter filnamn" om du vill välja ett annat namn för varje ögonblicksbild.
Välj Använd det här filnamnsformatet när du vill definiera filnamnet innan ögonblicksbilden tas.

● %autonumber% - auto ökning antal
● %YYYY% - c% - c% - c% - c% - c% - c% - c% - c% - c4
● %MM% - innevarande månad
● %DD% - innevarande dag
● %HH% - innevarande timme
● %MIN% innevarande min
● %SS% - innevarande sekund
Knappen "Återställ" återställer formatet till standardformatet om du har ändrat det.
Knappen "Återställ automatiskt nummer" återställer nästa automatiska ökningsnummer som 
ska användas av %autonumber% to 1.
Typ av ögonblicksbild
Format:
Välj vilket format du vill att ögonblicksbilden ska sparas i.
Kvalitet:
Välj bildkvalitet. Om du väljer en högre kvalitet får du en större filstorlek.
Visa blixt när du tar en ögonblicksbild
Visa en blixt i förhandsgranskningsfönstret när du tar en ögonblicksbild.
Spela upp slutarljud när du spelar in en ögonblicksbild
Spela upp ett slutarljud när du tar en ögonblicksbild.
Varna när du skriver över en befintlig ögonblicksbild
Visa en varning om en befintlig ögonblicksbildfil kommer att skrivas över.
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Schema
Med schemaläggaren kan du ställa in Debut du ska starta videoinspelningen vid ett bestämt 
datum och tid. Öppna schemaläggaren genom att klicka på Alternativ och välja fliken Schema. 
Från fliken kan du lägga till nya inspelningsscheman eller hantera tidigare skapade 
inspelningsscheman.

Om du vill lägga till ett nytt inspelningsschema klickar du på knappen Lägg till. Fönstret 
Schemalagd inspelning visas sedan. Här måste du ge ditt schema ett namn (t.ex. lokala 
nyheter), välja den inspelningsenhet du vill fånga från (webbkamera, enhet, nätverk eller 
skärm) och ställa in Debut att spela in på ett visst datum, på en viss veckodag eller varje dag 
vid en viss tidpunkt. När den schemalagda inspelningen är inställd på aktiv börjar Debut 
automatiskt att fångas upp vid det aställda datumet och tiden. 

Inspelningen kan till och med 
startas om Debut inte körs vid den schemalagda tiden. I det här fallet startas Debut 
automatiskt av systemet. Du behöver inte oroa dig för att köra Debut vid schemalagd tid, lägg 
bara till en schemalagd aktivitet och håll datorn påslagen. (Kontrollera att systemet är inloggat 
med samma konto som används för att konfigurera schemalägginspelningar) 

Lägg till
Klicka på knappen Lägg till om du vill skapa ett nytt inspelningsschema.
Redigera...
Klicka på knappen Redigera om du vill redigera inställningarna för det valda 
inspelningsschemat från listan schemalagda inspelningar.
Ta bort
Klicka på knappen Ta bort om du vill ta bort det markerade inspelningsschemat från listan 
schemalagda inspelningar.
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Skärmreferenser - Alternativ ~ Annat
Starta och avsluta
Kör debut när datorn startar
Klicka på den här rutan om du vill att Debut ska startas automatiskt när datorn startar.
Starta inspelningen automatiskt när Debut körs
Markera den här rutan om du vill att Debut automatiskt ska börja spela in när den körs.
Inaktivera Aero när debut körs
Aero-funktionen i Windows lägger till animerings- och genomskinlighetseffekter i windows, på 
bekostnad av att använda mer CPU. Markera den här rutan kommer att inaktivera Aero 
effekter, frigöra några CPU och potentiellt ger snabbare, smidigare fånga.

(endast Windows Vista och 7.)
Aktivera kryssrutan Inkludera tidsstämpel när Debut körs
Markera den här rutan om du vill visa tidsstämpelöverlägget när Debut körs.
Dialogrutor
Visa meddelande vid start av skärminspelning om Debut döljs
Om "Minimera debutfönstret innan du startar skärmdump" är markerat på Alternativ ~ Spela in, 
markera den här rutan för att visa en varning innan du spelar in en skärmdump.
Visa meddelande när du startar skärminspelning för att växla till snabbt inspelningsläge
Aktivera det här alternativet om du vill bli varnad för att växla till snabbt inspelningsläge när du 
spelar in från skärmen
Visa meddelande vid inspelning i högupplöst MPG
Visa meddelande vid inspelning i webbkamera- eller enhetsläge i högupplösta format
Aktivera något av dessa alternativ om du vill bli varnad för inspelning i högupplösta värden 
som kan resultera i mycket låg kvalitet video.
Visa inget ljud från dialogrutan Aktivera timelapse i dialogrutan Videoalternativ
När det här alternativet är aktiverat och rutan "Aktivera timelapse" är markerad i dialogrutan 
Video Alternativ visas en påminnelse om att ljudet inte spelas in.
Dialogrutan Visa inspelningar när inspelningen avbryts
Aktivera det här alternativet om du vill att dialogrutan Inspelningar ska visas efter varje 
postsession.
Visa meddelande vid inspelning med IP-kam i låg bildhastighet
Aktivera det här alternativet om du vill bli varnad för inspelning i IP-kamera med låg 
bildhastighet
Stoppa inspelningsinspelningen när ljudkällan är frånkopplad
Aktivera det här alternativet om du vill stoppa varje skärminspelning när ljudkällan blir 
otillgänglig eller frånkopplad
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